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Περίληψη
Στην παρούσα έρευνα ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η άποψη εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών
εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο COVID-19 στην εταιρεία
τους και στα αποθέματά της, καθώς και τις αλλαγές που η επίδραση αυτή έχει επιφέρει στην παροχή
των υπηρεσιών της εταιρείας τους και β) τα μέτρα που έχουν πάρει για να περιορίσουν την επίδραση
του COVID-19 και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου
σκοπού έλαβε χώρα μία πρωτογενής, ποσοτική έρευνα ερωτηματολόγιου, στην οποία συμμετείχαν 56
εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής
και που στο σύνολό τους εδράζονταν στην Αττική. Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των 56
αυτών εταιρειών συγκεντρωτικά εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι οι συμμετέχουσες στην έρευνα
εταιρείες επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό από τον COVID-19 είτε σε επίπεδο γενικού
αντίκτυπου είτε σε επίπεδο εξειδικευμένα των αποθεμάτων. Το πιο αποφασιστικό κριτήριο για το αν
τελικά ο COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες ήταν ο τύπος των υπηρεσιών που
παρέχουν και οι βιομηχανίες που εξυπηρετούν, αφού συγκεντρωτικά οι εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες μεταφορών ή γενικότερα υπηρεσίες που αναφέρονται στις βιομηχανίες ειδών ευρείας
κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών φαίνεται να δέχτηκαν τη μικρότερου επιπέδου επίδραση του
COVID-19 από όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι είτε επηρεάστηκαν είτε όχι
σε μεγάλο βαθμό από τον COVID-19 οι εταιρείες προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό είτε σε
προληπτικά είτε σε ανασταλτικά έναντι του COVID-19. Ωστόσο τα μέτρα που έλαβαν ήταν
περιορισμένα σε ποικιλία με το πιο ευρέως διαδεδομένο να αποτελεί η ψηφιοποίηση των
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και το πιο αποτελεσματικό η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με
τους πελάτες.

Λέξεις Κλειδιά: πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις, COVID-19, εφοδιαστική αλυσίδα,
εφοδιαστική, αποθέματα, μέτρα αντιμετώπισης του αντίκτυπου του COVID-19

Abstract
In this study the aim was to establish the opinion of representatives of Greek supply chain and logistics
companies on a) the effect that COVID-19 has had on their company and on their company’s
inventories and the changes that this effect has had, and b) the measures they have taken to limit the
impact of COVID-19 and the effectiveness of these measures. To achieve this aim, a primary,
quantitative questionnaire survey took place, in which 56 companies participated, operating in the
supply chain and logistics sectors and based in Attica as a whole.
From the responses of the representatives of these 56 companies, it was concluded that the companies
participating in the survey were affected to a different degree by COVID-19 either at the level of
general impact or at the level of explicitly of the inventories. The most decisive criterion for whether
COVID-19 ultimately had a significant impact on companies was the type of services they provide
and the industries they serve, since collectively the companies that provide transport services or
services in general to the consumer goods and the food and beverage industries seem to have received
the least impact of COVID-19 in comparison to all the other companies. In addition, it was found that
whether or not they have been significantly affected by COVID-19, the companies have proceeded to
a significant degree to the adoption of either preventative or deterrent to COVID-19 measures.
However, the measures taken have been limited in variety, with the most widespread being the
digitization of activities and services and the most effective the renegotiation of agreements with
customers.

Keywords: complex emergencies, COVID-19, supply chain, logistics, inventories, COVID-19 effect
mitigation measures
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1
Εισαγωγή

1.1 Κλάδοι των supply chain και logistics και πολύπλοκες
επείγουσες καταστάσεις
Παρά την έρευνα και τις εξελίξεις στην απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain)
και της εφοδιαστικής (logistics), οι διαταράξεις τους πλέον εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα και ένταση και σαν αποτέλεσμα και με μεγαλύτερες συνέπειες (Revilla και Sáenz,
2014). Από τις διαταράξεις αυτές, οι εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απώλειες εσόδων
και να επιβαρυνθούν με υψηλό κόστος ανάκτησης των απωλειών αυτών (Kim και Tomlin,
2013; Lewis, Erera, Nowak και White, 2013). Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινδύνων της
εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής είναι αδιαμφησβήτητη, καθώς οι επιχειρήσεις
που επηρεάζονται από τους κινδύνους των δύο αυτών κλάδων έχουν υποστεί τις συνέπειες της
κακής απόδοσή τους (Sawik, 2014) Παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα προϊόντων, η έγκαιρη
παράδοση, το απαραίτητο απόθεμα και η δυναμικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής επηρεάζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
των πελατών με μία υπεύθυνη απόκριση (Revilla και Sáenz, 2014). Επιπλέον, οι κίνδυνοι τόσο
της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και της εφοδιαστικής μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική
απόδοση, την κερδοφορία, τις πωλήσεις και τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων όλων των
διαφορετικών τύπων εταιρειών (Sawik, 2014). Οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας και
1

της εφοδιαστικής πρέπει επομένως να αναζητήσουν πρακτικές μετριασμού του κινδύνου, που
υποστηρίζουν αποτελεσματικά και ισχυρά τα δίκτυα τους και να υιοθετήσουν μεθόδους για
τον εντοπισμό και τη μέτρηση πιθανών πηγών κινδύνου (Revilla και Sáenz, 2014). Καθώς οι
διαταράξεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής μπορούν να έχουν
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση τους, στην ανταγωνιστικότητα και τις
χρηματοοικονομικές επιδόσεις τους, οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόσουν μία
αποτελεσματική και προληπτική διαχείριση κινδύνου της διαταραχής της εφοδιαστικής
αλυσίδας για να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειές τους (Sawik, 2014).
Ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι που μπορούν να
διαταράξουν τους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής. Κυρίως πρέπει
να γίνουν κατανοητοί οι μη αναμενόμενοι κίνδυνοι ή αλλιώς οι πολύπλοκες επείγουσες
καταστάσεις που μπορούν να επιδράσουν στους συγκεκριμένους κλάδους. Τέτοιοι κίνδυνοι
μπορεί να είναι τα ατυχήματα, τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, οι οικονομικές κρίσεις και
τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Μπορούν επίσης να είναι και επιδημίες/ πανδημίες, όπως και η
πρόσφατη πανδημία του COVID-19 (Altay και Ramirez, 2010).
Η έξαρση του θανατηφόρου ιού COVID-19 δεν έχει οδηγήσει μόνο σε ανθρώπινες απώλειες,
αλλά έχει επίσης επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία (Singh, Kumar, Panchal και
Tiwari, 2020). Λόγω του αυστηρού lockdown, οι δραστηριότητες των κλάδων supply chain
και logistics είχαν ανασταλεί, ενώ παράλληλα ο COVID-19 επηρέασε τη ζήτηση και την
προσφορά διαφόρων προϊόντων ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβάλλονται στους
καταστηματάρχες και τους εμπόρους λιανικής.

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Οι επιπτώσεις του COVID-19 παρατηρούνται σε κάθε μονάδα σε όλους τους διαφορετικούς
τομείς. Η επίδραση του COVID-19 στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής είναι σε παγκόσμια κλίμακα (Singh, Kumar, Panchal και Tiwari, 2020) και ως
τέτοια έχει σαφώς επίδραση στους συγκεκριμένους κλάδους και στην Ελλάδα. Ποια όμως είναι
ακριβώς η επίδραση αυτή; Πώς έχουν αντιδράσει οι ελληνικές εταιρείες των κλάδων της
εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής ώστε να περιορίσουν την αντίδραση αυτή; Αυτά
είναι μερικά από τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει η παρούσα διπλωματική.
Ειδικότερα το αντικείμενο της διπλωματικής είναι η διερεύνηση της επιρροής του COVID-19
σε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής. Η έμφαση αποδίδεται μεταξύ άλλων στην επίδραση του COVID-19 στα
αποθέματα και στις αλλαγές που έχει επιφέρει η επίδραση αυτή στην παροχή υπηρεσιών των
συγκεκριμένων εταιρειών.
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Βάσει του παραπάνω αντικειμένου τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής:
1. Πώς έχουν επηρεάσει οι διάφορες πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις (σεισμοί,
πανδημίες και ούτω καθεξής) τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής
και ποια μέτρα λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της επίδρασης αυτής;
2. Πώς έχει επηρεάσει ο COVID-19 τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο;
3. Ποια η επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και σε ποιες αλλαγές έχει οδηγήσει
η επίδραση αυτή στην παροχή υπηρεσιών των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο;
4. Ποια μέτρα έχουν πάρει οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής σε
παγκόσμιο επίπεδο για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19;
5. Ποια είναι η άποψη εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο COVID-19 στην εταιρεία τους, β) την
επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και τις αλλαγές που η επίδραση αυτή έχει
επιφέρει στην παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας τους και γ) τα μέτρα που έχουν
πάρει για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19 και την αποτελεσματικότητα
των μέτρων αυτών;

Η εργασία αποτελείται από δύο δακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε μία
βιβλιογραφική επισκόπηση δευτερογενών πηγών κυρίως ποιοτικών δεδομένων, που σα στόχο
είχαν να απαντήσουν τα τέσσερα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα σε παγκόσμιο και όπου
δυνατόν σε ελληνικό επίπεδο.
Το πρώτο αυτό μέρος αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του δεύτερου
μέρους, που αποτελεί μία πρωτογενή ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα στο δεύτερο μέρος έλαβε
χώρα μία έρευνα ερωτηματολογίου, που σα στόχο είχε να αναδείξει την άποψη εκπροσώπων
ελληνικών εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο
COVID-19 στην εταιρεία τους, β) την επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και τις
αλλαγές που η επίδραση αυτή έχει επιφέρει στην παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας τους
και γ) τα μέτρα που έχουν πάρει για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19 και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Με άλλα λόγια στο δεύτερο μέρος απαντάται το
πέμπτο ερευνητικό ερώτημα.

1.2.1 Συνεισφορά
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής έγινε η προσπάθεια να καλυφτεί το ερευνητικό κενό
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε ότι αφορά την επίδραση του COVID-19 στον ελληνικό
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κλάδο των εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής. Στόχος ήταν να διερευνηθεί η άποψη των
ίδιων των ελληνικών εταιρειών του κλάδου για την επίδραση αυτή, καθώς και για τους τρόπους
με τους οποίους έχουν επιλέξει να αντιδράσουν στην επίδραση αυτή. Με την ανάδειξη της
άποψης αυτή, θα αποκτηθεί μία πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τα προβλήματα των δύο
κλάδων ως αποτέλεσμα του COVID-19.
Επιπλέον θα αναδειχτούν και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό της
επίδρασης αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο COVID-19 θα συνεχίσει να επηρεάζει το
συγκεκριμένο κλάδο στο εγγύς τουλάχιστον μέλλον, είναι σημαντικό για τον κλάδο να
μπορέσει να αντιδράσει αποτελεσματικά, υιοθετώντας τα μέτρα εκείνα, που έχουν ήδη έστω
και σε ένα πρώιμο επίπεδο αποδειχτεί αποτελεσματικά. Μάλιστα τα μέτρα αυτά έχουν
αναδειχτεί ως αποτελεσματικά όχι απλά ως προϊόν μίας θεωρητικής σύστασης, αλλά κατόπιν
εφαρμογής. Επιπλέον αποδείχτηκαν αποτελεσματικά από ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν
σε γενικές γραμμές τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες προοπτικές, τις ίδιες ιδιαιτερότητες με το
σύνολο του ελληνικού κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής. Με άλλα
λόγια, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν ένα οδηγό
κατευθυντήριων γραμμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της επίδρασης του
COVID-19 εξειδικευμένα σε ελληνικό επίπεδο.
Η συνεισφορά της διπλωματικής συνοψίζεται ως εξής:
1. Πραγματοποιήθηκε διεξοδική μελέτη δευτερογενών πηγών αναφορικά με την
επίδραση του COVID-19 στις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής.
2. Αναπτύχθηκε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται α) στην επίδραση που
είχε ο COVID-19 στις ελληνικές εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής,
β) στην επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και τις αλλαγές που η επίδραση αυτή
έχει επιφέρει στην παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών αυτών και γ) στα μέτρα που
έχουν πάρει οι συγκεκριμένες εταιρείες για να περιορίσουν την επίδραση του COVID19, εξετάζοντας κατά πόσο τα μέτρα αυτά αποδείχτηκαν αποτελεσματικά.
3. Οι απαντήσεις του ερωτηματολόγιου αναλύθηκαν στατιστικά ώστε να αναδειχτεί
συνολικά η επίδραση του COVID-19 στις ελληνικές εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας
και εφοδιαστικής και η αντίδραση που είχαν ως αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής.
4. Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθηκαν ως αντίδραση στην
επίδραση του COVID-19.
5. Πραγματοποιήθηκε εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα χαρακτηριστικά
(ιδιοκτησιακό καθεστώς, μέγεθος εταιρείας και ούτω καθεξής) των εταιρειών
διαφοροποιούν ενδεχομένως την επίδραση του COVID-19 και αντίστοιχα την
αντίδραση τους στην επίδραση αυτή.
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1.3 Οργάνωση κειμένου
Το πρώτο Κεφάλαιο είναι αυτό της Εισαγωγής και είναι αυτό στο οποίο γίνεται μία εισαγωγή
στο θέμα μέσα από την παρουσίαση του αντικειμένου της διπλωματικής και της συνεισφοράς
αυτής. Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικές με το αντικείμενο της
διπλωματικής. Έτσι για παράδειγμα παρουσιάζονται εργασίες αναφορικά με την επίδραση των
διάφορων πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων, καθώς και με την επίδραση του COVID-19
στις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής. Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται
έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της διπλωματικής, ενώ στο τέταρτο
Κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία, που υιοθετήθηκε για την πραγματοποίηση της
πρωτογενούς έρευνας. Στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας και τέλος το έκτο Κεφάλαιο εξάγονται τα τελικά
συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2
Σχετικές εργασίες

2.1 Επίδραση πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων στις
εταιρείες supply chain και logistics
2.1.1 Μέθοδος επιλογής εργασιών
Εδώ παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται στην επίδραση πολύπλοκων επειγουσών
καταστάσεων στις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής. Ο στόχος είναι να
διαπιστωθεί α) ο τρόπος με τον οποίο διαταράσσεται ο παγκόσμιος κλάδος των εφοδιαστικής
αλυσίδας και εφοδιαστικής από τέτοιες καταστάσεις και β) τα μέτρα για τη μείωση της
διατάραξης αυτής. Αυτά τα δύο σημεία εστίασης αποτελούν και τα βασικά κριτήρια για την
συμπερίληψη μίας εργασίας στην παρούσα έρευνα. Σημειώνεται ότι από τις διαφορετικού
τύπου πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις οι κυρίαρχες είναι τα ατυχήματα, οι επιδημίες/
πανδημίες, τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, οι οικονομικές κρίσεις και η τρομοκρατία.
Για τις καταστάσεις αυτές έγινε και η αναζήτηση των εργασιών.
Για την εύρεση των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η εξής μέθοδος αναζήτησης: ως μηχανή
αναζήτησης το Google Scholar. Ως λέξεις και φράσεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι εξής:
complex emergencies, epidemics, accidents, financial crises, natural disasters, pandemics,
terrorism και supply chain και logistics. Οι λέξεις και φράσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν κατ’
αντιστοιχία και στην ελληνική γλώσσα. Ως εργασίες έγιναν αποδεκτά είτε επιστημονικά άρθρα
δημοσιευμένα σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά είτε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα
σε αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια είτε τέλος έγγραφα εργασίας. Από την αναζήτηση
αποκλείστηκαν οι εργασίες που δεν ήταν πλήρους κειμένου και απλά παρουσίαζαν μία
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περίληψη των ευρημάτων της έρευνάς τους και αυτές που δεν ήταν δημοσιευμένες στην
αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Τέλος δεν τέθηκε κάποιος χρονικός περιορισμός.
Από την αναζήτηση αυτή προέκυψαν συνολικά 28 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ελέγχθηκαν στην
συνέχεια λεπτομερέστερα, ώστε να διαπιστωθεί ποια από αυτά καλύπτουν κάποια από τα δύο
παραπάνω κριτήρια συμπερίληψης στην παρούσα έρευνα. Όσα δεν κάλυπταν κάποιο από τα
δύο κριτήρια αποκλείστηκαν από την έρευνα. Τα υπόλοιπα παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα
28 άρθρα και οι λόγοι απόρριψης κάποιων από αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
(Πίνακας 8.1).
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν εδώ
αποτέλεσαν μία πρώτη βάση για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της έρευνας. Πιο
συγκεκριμένα θεωρώντας πως η επίπτωση καθώς και η αντίδραση του κλάδου της
εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής σε κάθε πολύπλοκη επείγουσα κατάσταση
(συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του COVID-19) θα έχουν κάποια έστω κοινά
χαρακτηριστικά, τα στοιχεία αυτά κρίθηκαν ως σημαντικά για την ανάπτυξη του
ερωτηματολόγιου, το οποίο φυσικά και εξειδικεύτηκε στην συνέχεια στην επίπτωση του
COVID-19 και στην αντίδραση σε αυτόν.

2.1.2 Επίδραση ατυχημάτων
Σε ότι αφορά τα ατυχήματα βρέθηκε μόνο ένα άρθρο που να σχετίζεται με την παρούσα
έρευνα. Το άρθρο αυτό είναι των Jacobs και Singhal (2017), στο οποίο έγινε μεταξύ άλλων
μία προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο ένα βιομηχανικό ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μία
σημαντική διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η αντίδραση
του χρηματιστηρίου στην κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza, που έλαβε χώρα το 2013 και
που οδήγησε σε 1.133 θανάτους και 2.438 τραυματισμούς, αποτελώντας έτσι ένα από τα
χειρότερα βιομηχανικά ατυχήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Η επίδραση του συγκεκριμένου
ατυχήματος εστιάστηκε στη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων του Μπαγκλαντές με το δείγμα
να αποτελούν 39 παγκόσμιοι λιανοπωλητές ενδυμάτων με σημαντική προμήθεια ενδυμάτων
από το Μπαγκλαντές.
Σύμφωνα με το άρθρο ένα ατύχημα παγκόσμιας κλίμακας, όπως αυτό της κατάρρευσης του
κτιρίου Rana Plaza, μπορεί να προκαλέσει σχετικά μία μικρή μόνο διακοπή της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Ωστόσο για να συμβεί μία τέτοια μόνο μικρή διακοπή θα πρέπει να πληρούνται οι
εξής προϋποθέσεις: α) τα εργοστάσια που επηρεάζονται θα πρέπει να αντιπροσώπευαν ένα
μικρό μέρος της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και β) τα κατεστραμμένα εργοστάσια θα
πρέπει να αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα.
Βέβαια τονίζεται ότι ατυχήματα, όπως η καταστροφή του κτιρίου Rana Plaza, μπορεί να
οδηγήσουν σε άλλα έξοδα, που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Για παράδειγμα, οι
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κυβερνήσεις μπορεί να αυξήσουν τους υπάρχοντες κανονισμούς, για να αποφύγουν
μελλοντικά ατυχήματα, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος παραγωγής. Επιπλέον παρόμοια
βιομηχανικά ατυχήματα μπορούν να οδηγήσουν σε διαμαρτυρίες, απεργίες και διακοπές
εργασίας, που μπορούν να διαταράξουν περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι έμποροι
λιανικής ενδέχεται επίσης να αναγκαστούν να επωμιστούν το κόστος διόρθωσης των
ζητημάτων ασφάλειας και κακών συνθηκών εργασίας, καθώς και το κόστος για την αυξημένη
διακυβέρνηση και εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας που απαιτούνται για την αποφυγή
μελλοντικών ατυχημάτων.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορεί να ειπωθεί ότι η επίδραση ενός
βιομηχανικού ατυχήματος παγκόσμιας κλίμακας στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτάται
ουσιαστικά από το μέγεθος της καταστροφής και από την ταχύτητα απόκρισης στην
καταστροφή αυτή. Ωστόσο ακόμη και στην περιορισμένη επίδραση στην διατάραξης της
εφοδιαστικής αλυσίδας, το έμμεσο κόστος που επωμίζονται τα διαφορετικά εμπλεκόμενα
μέρη, μπορεί να αλλάξει οριστικά την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλάζοντας την προτίμηση της
προμήθειας προϊόντων από μία τοποθεσία προς μία άλλη, που θα είναι ασφαλέστερη από την
άποψη του κινδύνου βιομηχανικών ατυχημάτων.

2.1.3 Επίδραση επιδημιών/ πανδημιών
Σε ότι αφορά τις επιδημίες ή/ και πανδημίες βρέθηκε και πάλι μόνο ένα άρθρο που να
σχετίζεται με την παρούσα έρευνα. Το άρθρο αυτό είναι των Mohan, Viswanadham και Trikha
(2009), οι οποίοι επιδίωξαν να αναδείξουν τις συνέπειες μίας καταστροφικής πανδημίας γρίπης
στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μελετώντας τους κινδύνους που απορρέουν από τη
γρίπη των πουλερικών για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας πουλερικών
μίας συγκεκριμένης χώρας και πιο συγκεκριμένα της Ινδίας.
Όπως εξηγούν η εφοδιαστική αλυσίδα πουλερικών της Ινδίας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό από μία σειρά από ανεπάρκειες και από μία ανεπαρκή υποδομή, αφού υπάρχουν πολύ
λίγες ολοκληρωμένες εταιρείες στην αλυσίδα των ζωοτροφών, των κτηνοτρόφων και της
μεταποίησης πουλερικών. Παράλληλα η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται σε μεγάλο βαθμό
από τον μη οργανωμένο τομέα, ενώ και η λιανική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό μη
οργανωμένη (χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 1% του λιανικού εμπορίου πωλείται μέσω
σούπερ μάρκετ). Ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος είναι ότι ένας λιανοπωλητής πουλερικών
πωλεί μόνο πουλερικά και όχι άλλα είδη κρέατος με αποτέλεσμα μία διακοπή του εφοδιασμού
του να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησής του για μέρες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά όταν παρουσιάστηκε η γρίπη των
πουλερικών οδήγησε στις εξής επιπτώσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας:
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Πίνακας 2.1: Επιπτώσεις της γρίπης των πουλερικών στην εφοδιαστική αλυσίδα (Mohan,
Viswanadham και Trikha, 2009)
Μέρος της εφοδιαστικής

Αρνητικές επιπτώσεις στα

Θετικές επιπτώσεις στα

αλυσίδας

ενδιαφερόμενα μέρη

ενδιαφερόμενα μέρη

Προμηθευτές ζωοτροφών και

Προμήθεια

νεοσσών ημέρας

Παραγωγή

Παραγωγοί με υψηλό

Άλλοι παραγωγοί

κεφαλαιουχικό κόστος

κτηνοτροφικών προϊόντων

Έμποροι πουλερικών

Έμποροι κρέατος

Αγροτικοί πληθυσμοί χαμηλού

Οικονομικά εύποροι

εισοδήματος

πληθυσμοί που μπορούν

Λιανεμπόριο
Καταναλωτές

Παραγωγοί εμβολίων

Ωστόσο οι σχεδιασμοί των εφοδιαστικών αλυσίδων πρέπει χαρακτηρίζονται από συντονισμό,
συγχρονισμό και συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών εταίρων και των
ενδιαφερόμενων μερών. Οι ενδιαφερόμενοι, που παρουσιάζουν μία ισχυρή αλληλεξάρτηση,
στην εφοδιαστική αλυσίδα των πουλερικών είναι: α) οι κεντρικές υπηρεσίες, που
περιλαμβάνουν την κυβέρνηση της κάθε χώρας, το τμήμα κτηνοτροφίας, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό

Υγείας

και

τους

οργανισμούς

παρακολούθησης

του

κλάδου,

συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτρόφων, β) τους παραγωγούς και λιανοπωλητές και όλα τα
ενδιάμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, γ) τις φαρμακευτικές εταιρείες και δ) τους καταναλωτές. Οι
ασφαλιστικές εταιρείες και τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο
στην περίπτωση μίας πανδημίας ή επιδημίας.
Η ισχυρή αλληλεξάρτηση που διέπει την εφοδιαστική αλυσίδα των πουλερικών, οδηγεί στους
παρακάτω συνεργατικούς κινδύνους, οι οποίοι μάλιστα εντείνονται όταν πρόκειται για μία
ανοργάνωτη εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αυτή της Ινδίας:
1. Κίνδυνος ικανότητας: κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα μέλος της εφοδιαστικής
αλυσίδας δεν διαθέτει τους πόρους ή την ικανότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του. Στην περίπτωση ειδικά της εμφάνισης της γρίπης των πουλερικών ο κίνδυνος
ικανότητας μπορεί να αναφέρεται:
•

Σε μία χωρική εκτροφή και έναν μη οργανωμένο τομέα πώλησης πουλερικών, που
δεν διαθέτουν τους πόρους για τον έλεγχο/ παρακολούθηση μολυσμένων
πουλερικών.

•

Σε ανεπαρκείς μηχανισμούς ελέγχου/ παρακολούθησης των μολυσμένων
πουλερικών. Η ανεπάρκεια αυτή αναφέρεται τόσο στους εκτροφείς και τους
μεταποιητές όσο και στους εμπόρους λιανικής.
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2. Κίνδυνος ακεραιότητας: ο συνεργάτης της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιεί
ιδιωτικές πληροφορίες για την εκμετάλλευση συνεργατών ή αποκαλύπτει ευαίσθητες
πληροφορίες. Στην περίπτωση ειδικά της εμφάνισης της γρίπης των πουλερικών ο
κίνδυνος ικανότητας μπορεί να αναφέρεται για παράδειγμα:
•

Καθυστέρηση ενημέρωσης/ απόκρυψη από τον προμηθευτή νεοσσών των
υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών του θανάτου νεοσσών λόγω της επίδρασης της
γρίπης.

•

Έλλειψη διάθεσης από τις φαρμακοβιομηχανίες για την παροχή εμβολίων σε
προσιτές τιμές.

•

Εκμετάλλευση τους ενός μέρους από το άλλο, γεγονός που εγείρει ζητήματα
εμπιστοσύνης.

3. Κίνδυνος συντονισμού: αναφέρεται στην ικανότητα των συνεργατών της
εφοδιαστικής αλυσίδας να συντονίζουν και να ενοποιούν διαδικασίες.
4. Κίνδυνος σε επίπεδο κοινότητας: οι συνεργάτες παρερμηνεύουν τις ανάγκες του
άλλου.

Για τον μετριασμό των παραπάνω κινδύνων οι Mohan, Viswanadham και Trikha (2009)
προτείνουν να χρησιμοποιούνται καλύτερες μέθοδοι παρακολούθησης, υψηλότερα πρότυπα
ποιότητας και υγιεινής και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε είναι καλύτερα
προετοιμασμένοι για μελλοντικές πανδημίες ή αντίστοιχες μη αναμενόμενες διαταράξεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας των πουλερικών. Όπως μάλιστα οι Mohan, Viswanadham και Trikha
(2009) σημειώνουν, τα μέτρα αυτά είναι χρήσιμα για οποιαδήποτε άλλη εφοδιαστική αλυσίδα.

2.1.4 Επίδραση φυσικών καταστροφικών φαινομένων
Σε ότι αφορά τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα βρέθηκαν τρία άρθρα που να σχετίζονται
με την παρούσα έρευνα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα καταστρέφουν τις υποδομές,
διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζουν την κερδοφορία των εταιρειών σε
όλο το φάσμα των εφοδιαστικών αλυσίδων και παράλληλα αναγνωρίζοντας την έλλειψη της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο ζήτημα, οι Altay και Ramirez (2010) εξέτασαν τις
επιπτώσεις των φυσικών καταστροφικών φαινομένων (ανεμοθύελλες, πλημμύρες και σεισμοί)
σε επιχειρήσεις διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων. Ειδικότερα χρησιμοποιώντας
δευτερογενή δεδομένα εταιρειών ανέλυσαν τον αντίκτυπο περισσότερων από 3.500 φυσικά
καταστροφικά φαινόμενα σε περισσότερες από 100.000 εταιρείες για μία χρονική διάρκεια 15
ετών.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική μόχλευση, τις λειτουργικές ταμειακές ροές και το συνολικό κύκλο
εργασιών των εταιρειών ανεξαρτήτως του βιομηχανικού κλάδου στο οποίο ανήκουν. Ωστόσο
ο αντίκτυπος των επιπτώσεων από τις ανεμοθύελλες και τις πλημμύρες φαίνεται να είναι
δραματικά διαφορετικός από αυτόν των σεισμών. Ενώ οι σεισμοί μειώνουν τις λειτουργικές
ταμειακές ροές, οι ανεμοθύελλες και οι πλημμύρες αυξάνουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές.
Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην προβλεψιμότητα των κλιματολογικών γεγονότων, όπως
δηλαδή οι ανεμοθύελλες και οι πλημμύρες, και κατά συνέπεια στην ικανότητα των
επιχειρήσεων να προετοιμαστούν εκ των προτέρων. Αντίθετα οι σεισμοί δεν επιτρέπουν χρόνο
προετοιμασίας και μπορούν επίσης να καταστρέψουν εθνικές και εταιρικές υποδομές,
καθιστώντας την ανάκαμψη πολύ αργή. Επιπλέον ο αντίκτυπος των πλημμυρών στην συνολικό
κύκλο εργασιών μίας εταιρείας εξαρτάται από τη θέση της εταιρείας στην εφοδιαστικής
αλυσίδα. Ειδικότερα οι ανάντη εταίροι (εταίροι που σχετίζονται με τα υλικά εισροής που
απαιτούνται για την παραγωγή) έχουν θετικό αντίκτυπο, ενώ οι κατάντη εταίροι (εταίροι που
σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων) πρέπει να προετοιμάζονται για έναν
αρνητικό αντίκτυπο.
Επιπλέον τα ευρήματα συνολικά έδειξαν ότι επειδή τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα
επηρεάζουν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, ο μετριασμός των επιπτώσεών τους πρέπει
να αποτελεί μία προληπτική πρακτική, που αφορά συγκεντρωτικά την εκάστοτε εφοδιαστική
αλυσίδα. Μια εταιρεία που δεν είναι προετοιμασμένη θα διαταράξει τη λειτουργία της
υπόλοιπης εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και τα φυσικά καταστροφικά φαινόμενα θεωρούνται
ως γεγονότα χαμηλής πιθανότητας, ορισμένες χώρες λόγω του κλίματος ή της γεωγραφικής
τους θέσης έχουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης. Οι επιχειρήσεις στις
περιοχές αυτές θα πρέπει να εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα σοβαρών διαταραχών και να
προχωρούν στους ανάλογους σχεδιασμούς.
Από οι Park, Hong και Roh (2013) περιέγραψαν τους τρόπους με τους οποίους οι ιαπωνικές
μεταποιητικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο σεισμό του 2011 και στο τσουνάμι και την
πυρηνική καταστροφή που ακολούθησαν ως αποτέλεσμα του σεισμού. Χρησιμοποιώντας ως
μελέτες περίπτωσης τέσσερεις ιαπωνικές μεταποιητικές εταιρείες (μία εταιρεία παραγωγής
ιατρικού εξοπλισμού, μία εταιρεία παραγωγής κατασκευαστικού εξοπλισμού, μία εταιρεία
παραγωγής βιομηχανικού εξοπλισμού και μηχανών αυτοματοποίησης και μία εταιρεία
παραγωγής μηχανών και οχημάτων μεγάλης κλίμακας), εξέτασαν τα μέτρα που πάρθηκαν με
στόχο την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Όπως διαπίστωσαν, ο σεισμός αποκάλυψε τρία βασικά χαρακτηριστικά των εφοδιαστικών
αλυσίδων του κλάδου της μεταποίησης στην Ιαπωνία: α) πολυπλοκότητα στον ηλεκτρονικό
έλεγχο των μηχανών μεταποίησης, β) παγκοσμιοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και γ)
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αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά αποκάλυψαν περεταίρω
ότι η λήψη συμβατικών μέτρων στις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν
σοβαρούς περιορισμούς στην αντιμετώπιση ξαφνικών, μαζικών και απροσδόκητων
καταστροφών.
Επιπλέον διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες δε διαταράχθηκαν μόνο ως αποτέλεσμα του σεισμού και
του τσουνάμι και της πυρηνικής καταστροφής που ακολούθησε, αλλά διαταράχθηκαν
και από άλλα προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα και τα οποία επιβραδύνουν
περαιτέρω την αποκατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Για να γίνει αυτό
καλύτερα κατανοητό αναφέρεται ότι η εταιρεία - πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας
αμέσως μετά το σεισμό επέβαλε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα την
παροδική έστω παύση της παραγωγής.
2. Η ανταπόκριση στις προκλήσεις που ακολούθησαν το σεισμό ήταν αποτελεσματική
στην περίπτωση που η εκάστοτε εταιρεία ήδη λειτουργούσε εγχώρια και διεθνή
εργοστάσια μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών που συγχρονίζουν τον
συντονισμό. Με άλλα λόγια η ύπαρξη ενός σχεδιασμού ανταλλαγής πληροφοριών
απέδειξε ότι επιτρέπει μία πιο ευέλικτη αντίδραση στις διαταραχές.
3. Οι εταιρείες που δε διέθεταν τον παραπάνω σχεδιασμό ανταποκρίθηκαν στις
προκλήσεις που ακολούθησαν το σεισμό με τα εξής μέτρα:
•

Επέκτειναν το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής τους σε άλλες χώρες που
χαρακτηρίζονταν από το χαμηλό κόστος παραγωγής και σε χώρες που βρίσκονταν
σε εγγύτητα με την αγορά της Ιαπωνίας και που πάλι χαρακτηρίζονταν από το
χαμηλό κόστος εφοδιαστικής. Επιπλέον επέκτειναν το δίκτυο παραγωγής σε
περιοχές της Ιαπωνίας που είχαν παραμείνει ανεπηρέαστες από το σεισμό για
λόγους και πάλι εγγύτητας και χαμηλού κόστους εφοδιαστικής. Μάλιστα
εστίασαν στην υπεράκτια παραγωγή με στόχο τη διασπορά των πιθανών κινδύνων
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

•

Επικεντρώθηκαν στην απόκτηση εξαρτημάτων για τα προϊόντα ρουτίνας και τα
βασικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας μία παγκόσμια στρατηγική προμήθειας,
θέτοντας παράλληλα τις στρατηγικές προτεραιότητές τους σε μεγάλο βαθμό στους
εγχώριους προμηθευτές ανταλλακτικών για άμεση βοήθεια για τις ζημιές και για
μία άμεση τεχνολογική υποστήριξη με στόχο την γρήγορη ανάκαμψη.

•

Καθιέρωσαν

μία εναλλακτική

συστήματα πληροφοριών.
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τεχνολογία

παραγωγής,

ενσωματώνοντας

4. Η ικανότητα της διαχείρισης της διατάραξης της εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας
ήταν περιορισμένη στην περίπτωση που η εταιρεία είχε μεγάλη εξάρτηση από
συγκεκριμένους μόνο προμηθευτές σε ότι αφορά τα απαραίτητα για την παραγωγή
εξειδικευμένα εξαρτήματα. Ωστόσο όταν η εταιρεία αυτή είχε υψηλή ορατότητα στην
εφοδιαστική αλυσίδα μέσω κάποιου πληροφοριακού συστήματος, η ικανότητα
επαναλειτουργίας των εγκαταστάσεών της ενισχυόταν.
Η ικανότητα αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αν η εταιρεία
εφάρμοζε:
•

Συστήματα εικονικής διασποράς της εφοδιαστικής αλυσίδας: κατά τη διάρκεια
μίας καταστροφής, η φυσική διασπορά της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζει μεγάλο
ρόλο στη διαχείριση των διαταραχών. Παράλληλα όμως απαιτεί από τις
επιχειρήσεις να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Ωστόσο η ενσωμάτωση της
διασποράς της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να μην είναι πάντα μία βιώσιμη
επιλογή για επιχειρήσεις που πρέπει να εντείνουν την κατανάλωση των πόρων
τους, για να αντιμετωπίσουν τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι ορισμένες διαταραχές, όπως ένας σεισμός που ακολουθείται από ένα
τσουνάμι ή/ και μία πυρηνική καταστροφή, συμβαίνουν πολύ σπάνια, η εφαρμογή
της διασποράς σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να μην είναι μία οικονομικά
αποδοτική μέθοδος για τον περιορισμό των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στην περίπτωση αυτή μία εναλλακτική λύση στη φυσική διασπορά είναι η
εικονική διασπορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, για την εφαρμογή της οποίας, ένα
σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας.

•

Συστήματα πληροφοριών για το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, που
χαρακτηρίζονται από υψηλές φορητότητα και διασπορά. Σημειώνεται ότι η υψηλή
φορητότητα σημαίνει ότι η εκάστοτε εταιρεία έχει αυξημένη πιθανότητα να βρει
επιθυμητά υποκατάστατα πληροφοριών σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας,
γεγονός που με τη σειρά του επιτρέπει την αυξημένη διασπορά σε ότι αφορά
βασικά εξαρτήματα. Για την επίτευξη της υψηλής φορητότητας ένα απλό μέτρο
είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών.
Σε γενικές γραμμές η έλλειψη πληροφοριών σχεδιασμού της εφοδιαστικής
αλυσίδας θεωρήθηκε υπεύθυνη για την καθυστέρηση της ανάκαμψης των
εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα των ίδιων των
εταιρειών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

5. Συνήθεις πρακτικές όπως η αύξηση των επιπέδων αποθεμάτων, η υιοθέτηση
τυποποιημένων εξαρτημάτων, η αύξηση του αριθμού των γραμμών παραγωγής, των
εγκαταστάσεων και των προμηθευτών και η μετεγκατάσταση των κέντρων παραγωγής
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δεν αποδείχτηκαν επαρκείς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού, του
τσουνάμι και της πυρηνικής καταστροφής που ακολούθησε. Χρειάστηκαν επιπλέον
μέτρα όπως η υιοθέτηση συστημάτων εικονικής διασποράς της εφοδιαστικής
αλυσίδας και συστήματα πληροφοριών υψηλής φορητότητας και διασποράς.

Τέλος στο άρθρο των Vaillancourt και Haavisto (2015) ο στόχος ήταν εξέταση μίας πιθανής
ποσοτικής σχέσης μεταξύ της απόδοσης της εφοδιαστικής σε επίπεδο χώρας και του
αντίκτυπου διαφορετικών φυσικών καταστροφικών φαινομένων, καθώς και διαφορετικών
τύπων επιδημιών. Για την εξέταση αυτή χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή δεδομένα μίας
περιόδου έξι ετών από 117 χώρες, ενώ για την απόδοση της εφοδιαστικής της εκάστοτε χώρας,
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δείκτες: α) συνολική απόδοση, β) αποτελεσματικότητα διαδικασίας
εκτελωνισμού, γ) ικανότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των παραγγελιών, δ) ευκολία
διευθέτησης αποστολών σε ανταγωνιστικές τιμές, ε) επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών
εφοδιαστικής, στ) συχνότητα με την οποία οι αποστολές φτάνουν στον παραλήπτη εντός του
χρονοδιαγράμματος ή του αναμενόμενου χρόνου και ζ) ποιότητα του εμπορίου και των
υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση της εφοδιαστικής μίας χώρας, όταν ορίζεται με τους
παραπάνω δείκτες, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον αντίκτυπο διαφορετικών τύπων
καταστροφών όταν μετράται ως ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται. Μάλιστα η
συσχέτιση αυτή είναι αρνητική σε ότι αφορά το σύνολο των δεικτών με εξαίρεση το δείκτη
«επάρκεια και ποιότητα των υπηρεσιών εφοδιαστικής», για τον οποίο η συσχέτιση είναι
αμελητέα. Η αρνητική συσχέτιση είναι η μέγιστη όταν πρόκειται για το δείκτη «ποιότητα του
εμπορίου και των υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές», ενώ μειώνεται σταδιακά με
σειρά προτεραιότητας ως εξής: ικανότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των παραγγελιών,
αποτελεσματικότητα διαδικασίας εκτελωνισμού, ευκολία διευθέτησης αποστολών σε
ανταγωνιστικές τιμές και συχνότητα με την οποία οι αποστολές φτάνουν στον παραλήπτη
εντός του χρονοδιαγράμματος ή του αναμενόμενου χρόνου.
Τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι δυνατότητες, όπως το επίπεδο ποιότητας του δικτύου
υποδομών, τόσο από την άποψη του γεωγραφικού δικτύου (για παράδειγμα, τοποθεσίες
κόμβων και τερματικών) όσο και από την άποψη της ποιότητας των οδικών δικτύων και
πληροφοριών, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην ποσότητα των ατόμων επηρεάζονται
αρνητικά από πιθανή μία καταστροφή σε μία χώρα. Επιπλέον, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα
των προμηθευτών υπηρεσιών εφοδιαστικής και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας εκτελωνισμού μπορούν να επηρεάσουν τις επιπτώσεις μίας καταστροφής.
Σημειώνεται ότι η σημασία των παραπάνω δεικτών απόδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
τη φάση της καταστροφής. Κατά τη φάση προετοιμασίας και ανάκαμψης, οι δείκτες απόδοσης
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που σχετίζονται με το χρόνο δεν είναι τόσο σημαντικοί όσο στη φάση απόκρισης όπου τυχόν
καθυστερήσεις στα τελωνεία ή ένας περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων προμηθευτών
μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης μίας
εταιρείας εφοδιαστικής, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται αρνητικά
από την καταστροφή.
Επιπλέον τονίζεται ότι η αρνητική σχέση προέκυψε ισχυρή όταν η καταστροφή αναφερόταν
σε πλημμύρες και καταιγίδες και ασθενής όταν αναφερόταν σε κάποια επιδημία. Έτσι η
απόδοση της εφοδιαστικής μίας χώρας θα μπορούσε να επηρεάσει την ανταπόκριση σε
ορισμένους μόνο τύπους καταστροφών, όπως η καταιγίδα και οι πλημμύρες, οι οποίες και
μπορούν ως ένα βαθμό να μετριαστούν με μέτρα περιορισμού της κλιματικής αλλαγής μεταξύ
άλλων, η οποία συμβάλει στην αύξηση της έντασης των πλημμυρών και των καταιγίδων.

2.1.5 Επίδραση οικονομικών κρίσεων
Σε ότι αφορά τις οικονομικές κρίσεις βρέθηκαν τρία άρθρα που να σχετίζονται με την παρούσα
έρευνα.
Στο άρθρο των Blome και Schoenherr (2011) ερευνήθηκαν επιτυχημένες προσεγγίσεις και
εμπειρίες από εταιρείες στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 σε ότι
αφορά την προσφορά. Χρησιμοποιώντας σαν μελέτες περίπτωσης οκτώ ευρωπαϊκές εταιρείες,
οι οποίες και επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό σε ότι αφορά την χρηματιστηριακή τους αξία
λόγω της κρίσης, στο άρθρο αναπτύχθηκε ένα σύνολο προτάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τους κινδύνους προσφοράς σε χρηματοοικονομικές κρίσεις.
Σε ότι αφορά τις εταιρείες έγινε μία διάκριση σε εταιρείες μεταποίησης και παροχής
υπηρεσιών, καθώς η διαφοροποίηση αυτή θεωρήθηκε ότι επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης του
κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εταιρείες ήταν από τον τραπεζικό κλάδο, τον κλάδο
της ασφάλισης, της μόδας, της ενέργειας, της εφοδιαστικής, των ηλεκτρονικών ειδών, των
αυτοκινήτων και της μεταποίησης γενικότερα, ενώ όλες λειτουργούσαν σε παγκόσμιες αγορές.
Συνολικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταποιητικές εταιρείες προσάρμοσαν σε
μεγαλύτερο βαθμό τη διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οικονομική κρίση.
Παρόλο που τόσο οι μεταποιητικές εταιρείες όσο και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών
επηρεάστηκαν από την αφερεγγυότητα των προμηθευτών λόγω της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία
λόγω του χαμηλότερου επιπέδου εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή. Κατά συνέπεια
θεωρήθηκε ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επηρεάζονται κυρίως από την οικονομική
κρίση από την πλευρά της ζήτησης, ενώ οι μεταποιητικές εταιρείες επηρεάζονται τόσο από τη
ζήτηση όσο και από την προσφορά.

15

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω θεώρηση η διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής
αλυσίδας μπορεί να καθιερωθεί ως μία στρατηγική ικανότητα στις μεταποιητικές εταιρείες.
Έτσι οι μεταποιητικές εταιρείες θα πρέπει να αναπτύξουν διαφορετικές δυνατότητες
διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας για στρατηγικούς και μη στρατηγικούς
προμηθευτές. Επιπλέον μία προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας που
θα εστιάζει στην προληπτική μείωση των κινδύνων ενδέχεται να μην είναι ορθή επιλογή για
τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς προμηθευτές.
Σε γενικές γραμμές η χρηματοπιστωτική κρίση είχε θετικό αντίκτυπο σε όλες τις εταιρείες,
καθώς οι δυνατότητες του διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας εξελίχθηκαν, κάτι
που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για μία μελλοντική
κρίση, αλλά και για συνήθεις διαταραχές του εφοδιασμού. Μία συστηματική προσέγγιση της
διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την
αποτελεσματική πρόληψη των διαταραχών από την πλευρά της προσφοράς.
Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αλλαγές στα διάφορα στάδια της διαχείρισης
κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι αλληλένδετα καθώς όλα τα στάδια επηρεάστηκαν
με παρόμοιο τρόπο από την οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια κρίθηκε απαραίτητο να
εκτελούνται αυστηρά όλα τα στάδια της διαδικασίας της διαχείρισης κινδύνων της
εφοδιαστικής αλυσίδας (αναγνώριση, ανάλυση, μετριασμός και παρακολούθηση κινδύνων).
Διαφορετικά η διαχείριση κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν μπορεί να είναι επιτυχής
(για παράδειγμα όταν δεν έχει εντοπιστεί ένας σημαντικός κίνδυνος ή όταν τα κατάλληλα
μέτρα δεν έχουν ληφθεί για την πρόληψη τέτοιων σημαντικών κινδύνων).
Το άρθρο των Folinas και Aidonis (2012) είχε σαν στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων που
είχε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 στον τομέα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
στην Ελλάδα. Μέσω μίας έρευνας συνεντεύξεων ζητήθηκε από 53 διευθυντές του κλάδου να
προσδιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής, καθώς και τις πρακτικές και τις προσεγγίσεις
που προτείνουν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής επηρεάστηκαν
σημαντικά από την κρίση με τις επιπτώσεις μάλιστα να έχουν επηρεάσει όλους τους κύριους
λειτουργικούς τομείς της διαχείρισης της εφοδιαστικής (προμήθειες, αποθήκευση, διαχείριση
αποθεμάτων, μεταφορά και διανομή). Ειδικότερα οι κύριες επιπτώσεις ήταν οι εξής:
1. Σε ότι αφορά τις προμήθειες οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής προχώρησαν στην
εύρεση οικονομικότερων προμηθευτών, στη συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση της
απόδοσης ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης και σε συνεργασίες με ένα μικρό
αριθμό στρατηγικών προμηθευτών, ενώ το κόστος αποτέλεσε πλέον το κυρίαρχο
κριτήριο για την επιλογή των προμηθευτών.
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2. Σε ότι αφορά την αποθήκευση, τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη διανομή,
προχώρησαν στην αποθήκευση λιγότερων εμπορευμάτων ανά παραγγελία, στη
δραστική μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων και στην αύξηση της συχνότητας των
παραγγελιών και της παραλαβής μικρότερων ποσοτήτων.
3. Σε ότι αφορά τη μεταφορά προχώρησαν στην εύρεση εναλλακτικών και
οικονομικότερων μέσων μεταφοράς.

Μεταξύ των επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν, ήταν και η συρρίκνωση της αγοράς πελατών,
η αύξηση του ανταγωνισμού και η αύξηση του κόστους λειτουργίας. Μάλιστα σαν αποτέλεσμα
των επιπτώσεων αυτών, οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αναγκάστηκαν να προχωρήσουν
στην αυστηρότερη επιλογή πελατών, στη μείωση των τιμών που προσφέρουν στους πελάτες,
στην αναβολή ή αναστολή επενδύσεων, στη μείωση δραστηριοτήτων, στον τερματισμό της
συνεργασίας με αναποτελεσματικούς πελάτες και στη μείωση του προσωπικού τόσο μερικής
όσο και πλήρους απασχόλησης.
Ταυτόχρονα δεν έδειξαν αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς όπως εξήγησαν πίστευαν ο τομέας
θα μειωθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί. Για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης ως σημαντικότερα μέτρα πρότειναν τη μέτρηση της
απόδοσης, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της εφοδιαστικής και
τέλος τη μείωση του κόστους λειτουργίας.
Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά ειδικά τη διαχείριση των αποθεμάτων αν και σημείωσαν ότι
κατανοούν τον βασικό ρόλο της πρόβλεψης της ζήτησης, μόνο μία μικρή μειονότητα σημείωσε
ότι σκοπεύει να αναπτύξει εναλλακτικά συστήματα προκειμένου να μπορεί να προβλέπει τη
μελλοντική ζήτηση. Αυτή η απροθυμία για εφαρμογή πιο εξελιγμένων μεθόδων πρόβλεψης
ζήτησης αποδόθηκε τόσο στην αδυναμία των παρόχων υπηρεσιών εφοδιαστικής να ξοδέψουν
χρήματα (προκειμένου να προσλάβουν εξειδικευμένους υπαλλήλους) όσο και στην περίπλοκη
κατάσταση της αγοράς, που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των αναγκών των πελατών. Όπως
οι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής εξήγησαν, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες
αποδίδουν, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, μεγαλύτερη σημασία στην τιμή και όχι στα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, είναι δύσκολο για τις εταιρείες να δημιουργήσουν
να διατηρήσουν την αφοσίωση των πελατών. Υπό αυτές τις συνθήκες θεώρησαν ότι η
διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται πιο δύσκολη, ειδικά για τις εταιρείες που βρίσκονται στα
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος.
Το 2018 δημοσιεύθηκε των άρθρο των Folinas, Tsolakis και Aidonis (2018) για τον τομέα
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής στην Ελλάδα, που και πάλι σαν στόχο είχε τη διερεύνηση
των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης πλέον οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα μέσω
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μίας έρευνας ερωτηματολόγιου ζητήθηκε από 140 διευθυντές του κλάδου να προσδιορίσουν
τις επιπτώσεις της κρίσης και να προσδιορίσουν τις προοπτικές του κλάδου.
Όπως διαπιστώθηκε επί της ουσίας οι επιπτώσεις της κρίσης και οι προτάσεις αντιμετώπισης
αυτών ήταν όμοιες με αυτές που παρατέθηκαν στο άρθρο των Folinas και Aidonis (2012).
Ταυτόχρονα στην πλέον πιο μακράς διάρκειας αυτή κρίση σημειώθηκαν και μία σειρά από
επιπλέον προκλήσεις και πιο συγκεκριμένα οι εξής: α) μειωμένες τιμές, που ζητήθηκαν από
μεγάλους πελάτες, β) μειωμένες παραγγελίες παραγωγής από τα κεντρικά ή τα ανώτατα
στελέχη, γ) μειωμένες παραγγελίες από πελάτες, δ) αυξημένες καθυστερήσεις σε εισπρακτέους
λογαριασμούς και ε) στασιμότητα σε νέους πελάτες ή στην ανάπτυξη των αγορών.
Ωστόσο σε αντίθεση με το άρθρο των Folinas και Aidonis (2012), οι διευθυντές των εταιρειών
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής ήταν αισιόδοξοι για το εγγύς μέλλον με την προϋπόθεση ότι
θα λαμβάνονται ορθολογικές και ενημερωμένες στρατηγικές διαχειριστικές αποφάσεις και θα
υιοθετούνται καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές. Μάλιστα ως κύριες αιτίες για την
αισιοδοξία αυτή αναδείχτηκαν η βελτιωμένη απόδοση των πωλήσεων, οι αυξημένες πωλήσεις
λόγω εξαγωγών, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και οι αυξημένες πωλήσεις λόγω της
ανάπτυξης νέων και βελτιωμένων παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.1.6 Επίδραση τρομοκρατίας
Σε ότι αφορά τις οικονομικές κρίσεις βρέθηκαν τρία άρθρα που να σχετίζονται με την παρούσα
έρευνα.
Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των περιστατικών τρομοκρατίας και την πρόβλεψη για τη
συνέχιση της αύξησης αυτής, οι Dobie, Glisson και Grant (2000) σε ένα ιδιαίτερα λεπτομερές
και διαφωτιστικό άρθρο θέλησαν να αναδείξουν τα ευάλωτα σημεία της παγκόσμιας
εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την πρόταση κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή της
διατάραξής της στην περίπτωση κάποιου τρομοκρατικού χτυπήματος.
Στο πλαίσιο αυτό αρχικά εξηγούν πως η επίδραση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος έγκειται
στην καθαυτό καταστροφή εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και στο συνεχιζόμενο φόβο
για μία περαιτέρω επίθεση, που σαφώς επηρεάζει τη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων.
Στη συνέχεια εξηγούν πως η τοποθεσία είναι ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού της
εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα λήψης αποφάσεων, που
κυμαίνεται από τον καθορισμό της εγκατάστασης παραγωγής και της θέσης του κέντρου
αποθήκης και διανομής για τη μέγιστη κάλυψη της αγοράς από τους μεταφορείς έως και τον
προσδιορισμό της πιο αποτελεσματικής θέσης των τερματικών εγκαταστάσεων και της πιο
άμεσης διαδρομής από τους μεταφορείς. Έτσι η τοποθεσία είναι ένας αναγνωρίσιμος δείκτης
της πιθανότητας τρομοκρατικής δραστηριότητας. Μάλιστα καθώς ένα τρομοκρατικό χτύπημα
είναι πλέον πιθανόν σε όλα σχεδόν τα μέρη του πλανήτη και λαμβάνοντας μία προοπτική μίας
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ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, η τοποθεσία γίνεται ακόμη σημαντικότερη. Ο λόγος
είναι ότι το στοιχείο κινδύνου ενός τρομοκρατικού χτυπήματος δεν περιορίζεται πλέον στις
εγκαταστάσεις και το προσωπικό υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας. Από την προοπτική του
αποστολέα, οι εκτιμήσεις κινδύνου ενός τρομοκρατικού χτυπήματος για την τοποθεσία
περιλαμβάνουν την τοποθεσία των προμηθευτών (πρώτη, δεύτερη, ακόμη και τρίτη βαθμίδα),
την αποθήκευση του αποθέματος και την τοποθεσία του κέντρου διανομής, την επιλογή
μεταφορέων και των διαδρομών αυτών, καθώς και την τοποθεσία του πελάτη.
Βάσει των παραπάνω το πρώτιστο μέτρο που οι Dobie, Glisson και Grant προτείνουν αφορά
τους διευθυντές/ διαχειριστές. Ειδικότερα οι διευθυντές/ διαχειριστές σε όλα τα επίπεδα της
εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να αντιλαμβάνονται το υπαρκτό κίνδυνο μίας τρομοκρατικής
επίθεσης και τον πιθανό αντίκτυπο αυτής στις επιχειρήσεις. Η επιλογή ενός εταίρου πρέπει να
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ικανότητάς του να λειτουργεί, ακόμη και σε περίπτωση μία
διατάραξης που προκαλείται από την τρομοκρατία. Για το λόγο αυτό η ανάγκη για μία
εφοδιαστική αλυσίδα που θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και στην περίπτωση μίας
απροσδόκητης τρομοκρατικής δραστηριότητας, που κατευθύνεται προς τον αποστολέα, τον
μεταφορέα, τον πελάτη ή/ και το λειτουργικό περιβάλλον, είναι ευθύνη όλων των
εμπλεκόμενων μερών.
Με στόχο τη συνέχιση της παροχής ενός ποιοτικού προϊόντος και μίας απόδοσης που να
ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, οι διευθυντές/ διαχειριστές πρέπει να αναλάβουν την
πρωτοβουλία και να εξετάσουν τα υπάρχοντα σχέδια και διαδικασίες σε μία προσπάθεια
εντοπισμού και ενίσχυσης των δεσμών της εφοδιαστικής αλυσίδας, που είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι σε τρομοκρατικές διαταραχές.
Ειδικότερα σε ότι αφορά:
•

Τους αποστολείς: καθώς το σύστημα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας
χαρακτηρίζεται πλέον από τη μεγαλύτερη παγκόσμια εμβέλεια και την έλλειψη
πλεονασματικού αποθέματος, πρέπει να περιλαμβάνονται νέα κριτήρια κατά τη λήψη
αποφάσεων του σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα νέα κριτήρια για την
επιλογή ενός προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε
περίπτωση τρομοκρατικής δραστηριότητας, την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας,
ταυτότητας των μεταφορέων και των δρομολογίων, που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά προϊόντων. Τα επίπεδα αποθεμάτων ασφάλειας και η τοποθεσία τους
αποτελούν ένα επίσης σημαντικό κριτήριο. Οι αποφάσεις τοποθεσίας πρέπει να
περιλαμβάνουν την εξέταση του παράγοντα κινδύνου που εμπλέκεται κατά τον
εντοπισμό εγκαταστάσεων, την εξυπηρέτηση πελατών ή/ και τη χρήση προμηθευτών,
που βρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται σε μεγαλύτερη πιθανότητα τρομοκρατικής
επίθεσης. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα αποθέματα ασφαλείας πρέπει να
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λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα διακοπής του εφοδιασμού βάσει της τοποθεσίας του
προμηθευτή και της επιλογής των δρομολογίων. Το επίπεδο αλληλεξάρτησης μεταξύ
των πωλητών πρέπει επίσης να ελέγχεται. Καθώς υπάρχει αυξημένη αδυναμία σε
περίπτωση διακοπής της προσφοράς σε όλους τους εξαρτώμενους προμηθευτές,
πρέπει να εκτιμάται η αδυναμία του κοινού προμηθευτή στην περίπτωση διατάραξης
της ομαλής δραστηριότητάς του. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το επίπεδο του
μεταφερόμενου αποθέματος ασφαλείας.
Παράλληλα οι αποφάσεις της τεχνολογίας πληροφοριών πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη, αναγνωρίζοντας ότι η σκόπιμη καταστροφή του συστήματος μπορεί να
επηρεάσει όλα τα στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα κριτήριο για την επιλογή
συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών θα πρέπει κατά συνέπεια να είναι η ικανότητα
του συστήματος να αντιστέκεται σε απόπειρες διαφθοράς, καθώς και η ευκολία με την
οποία τα αποτελέσματα ενός σαμποτάζ του συστήματος μπορούν να εντοπιστούν και
να διορθωθούν. Καθώς επιπλέον η εφοδιαστική αλυσίδα εξαρτάται σταδιακά ολοένα
και περισσότερο από την τεχνολογία πληροφοριών, τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει
να είναι σε θέση να λειτουργεί μέσω ενός εναλλακτικού συστήματος εάν αυτό είναι
απαραίτητο.
•

Τους μεταφορείς, οι οποίοι πρέπει επίσης να προστατεύσουν την ικανότητά τους να
λειτουργούν σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Οι εσωτερικοί παράγοντες
αξιολόγησης ενδέχεται να κυμαίνονται από την επιλογή προμηθευτή για είδη όπως ο
μηχανικός εξοπλισμός του οχήματος μεταφοράς εμπορευμάτων και τα καύσιμα έως
και την ευαισθησία των συστημάτων πληροφοριών και των παγκόσμιων συστημάτων
εντοπισμού θέσης. Η τοποθεσία και η ασφάλεια των τερματικών εγκαταστάσεων
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και το φορτίο κατά
τη μεταφορά.
Η απόφαση για την επιλογή του αποστολέα είναι επίσης σημαντική. Οι παράγοντες
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν την τοποθεσία των εγκαταστάσεων
του αποστολέα, τη θέση των πελατών του και τις διαδρομές που πρέπει να
ακολουθηθούν για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτών. Εξίσου σημαντική είναι η
επιλογή των συνεργατών σε κοινοπραξίες που έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν τη
γεωγραφική κάλυψη και την προσφορά υπηρεσιών.
Οι αποφάσεις διαδρομής περιλαμβάνουν την επιλογή εναλλακτικών λιμένων,
τερματικών και αεροπορικών εγκαταστάσεων. Η τρομοκρατική δραστηριότητα
μπορεί και έχει επηρεάσει την ικανότητα των μεταφορέων να κάνουν χρήση των
τυπικών διαδρομών, διαταράσσοντας έτσι περισσότερα από ένα επίπεδα σε μια ή και
περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες.
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Στο άρθρο του Sheffi (2001) και με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου
στις ΗΠΑ, που οδήγησε τον Δυτικό κόσμο σε μία εποχή τρομοκρατικών χτυπημάτων μεγάλης
κλίμακας, εξετάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές της εφοδιαστικής
αλυσίδας, που αναγκαστικά θα έπρεπε πλέον να αναπροσαρμόσουν τις σχέσεις με τους
προμηθευτές και τους πελάτες, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες μεταφοράς και να
τροποποιήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης αποθεμάτων. Επιπλέον εξετάστηκαν τα μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε και η επίδραση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος στην
εφοδιαστική αλυσίδα, που, όπως τονίστηκε (σε αντίθεση με το άρθρο των Dobie, Glisson και
Grant), δεν οφείλεται στο χτύπημα καθαυτό, αλλά στα μέτρα που λαμβάνει η εκάστοτε
κυβέρνηση (κλείσιμο συνόρων και της εναέριας κυκλοφορίας και εκκένωση εγκαταστάσεων
στο σύνολο των πολιτειών μεταξύ άλλων) σε απάντηση στο χτύπημα. Στο παράδειγμα της 11ης
Σεπτεμβρίου και στις μέρες που ακολούθησαν, οι παραγωγοί διαπίστωσαν μία μείωση στη
ζήτηση των προϊόντων τους. Επιπλέον παρατήρησαν διαταράξεις στην εισροή των πρώτων
υλών και εξαρτημάτων στα εργοστάσια συναρμολόγησης. Έτσι τα εργοστάσια έπρεπε να
λειτουργήσουν τις γραμμές συναρμολόγησης και παραγωγής τους διακεκομμένα ή και να τις
σταματήσουν, επειδή τα οχήματα μεταφοράς πρώτων υλών και εξαρτημάτων καθυστερούσαν
στα σύνορα και επειδή απαγορεύτηκε η εισαγωγή πρώτων υλών και εξαρτημάτων, που
αναμένονταν να έρθουν αεροπορικώς από το εξωτερικό. Η ευαισθησία αυτή στις διαταράξεις
των μεταφορών, οφειλόταν στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα εργοστάσια λειτουργούσαν με
μία πολιτική αποθεμάτων της τελευταίας στιγμής (just-in-time), διατηρώντας τις πρώτες ύλες
και τα εξαρτήματα διαθέσιμα μόνο για μερικές μέρες ή/ και μόνο για μερικές ώρες λειτουργίας.
Επιπλέον οι παραγωγοί διαπίστωσαν μία μείωση στη ζήτηση των προϊόντων τους.
Σε ότι αφορά τις προκλήσεις και τα αντίστοιχα μέτρα, αυτά γενικεύονται και αναφέρονται στις
προκλήσεις οργάνωσης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, διανομείς, λιανοπωλητές και τα
λοιπά εμπλεκόμενα στη διαχείριση αγαθών μέρη ως επακόλουθο ενός τρομοκρατικού
χτυπήματος:
•

1η πρόκληση - προετοιμασία για ένα νέο μελλοντικό τρομοκρατικό χτύπημα:
υποθέτοντας ότι κάποια μελλοντικά τρομοκρατικά χτυπήματα θα είναι επιτυχή, οι
εταιρείες θα πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να λειτουργήσουν στα επακόλουθα του
χτυπήματος. Οι εταιρείες δεν είναι ευάλωτες μόνο σε επιθέσεις στους δικούς τους
πόρους, αλλά και στις επιθέσεις στους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μεταφορείς
τους, στις γραμμές επικοινωνίας και σε άλλα υποσυστήματα των εφοδιαστικών
αλυσίδων τους.
Αντίστοιχα μέτρα:
21

✓ Σχέσεις προμηθευτών: οι σχέσεις με τους προμηθευτές αναμένεται να
καθοριστούν από μία τάση για επένδυση στον πλεονασμό των αποθεμάτων.
Επιπλέον μέτρα αποτελούν:
▪

Μία προτίμηση έναντι των δημόσιων ανταλλαγών σε ιδιωτικές δημοπρασίες
(στις οποίες επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο προηγουμένως ελεγμένοι
προμηθευτές) ή συνολική εγκατάλειψη των δημοπρασιών με στόχο τις
μακροπρόθεσμες

σχέσεις

με

τους

προμηθευτές.

Η

λογική

των

μακροπρόθεσμων σχέσεων είναι ότι οι προμηθευτές στην περίπτωση μίας
διατάραξης είναι πιο πιθανό να αποφασίσουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους
πρώτα σε πελάτες με τους οποίους διατηρούν μακροπρόθεσμες σχέσεις.
▪

Ένας συνδυασμός χρήση εγχώριων και αλλοδαπών προμηθευτών. Ο κύριος
όγκος των προμηθειών μπορεί να αποδοθεί σε αλλοδαπούς προμηθευτές, με
ένα μόνο μέρος της προμήθειας να αποδίδεται σε εγχώριους προμηθευτές, οι
οποίοι όμως πρέπει να εξασφαλίζουν επάρκεια αποθέματος ακόμη και στην
περίπτωση ενός νέου τρομοκρατικού χτυπήματος. Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση αυτή, οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να αυξηθούν ή/ και να αυξηθεί
και ο κίνδυνος διατάραξης των μεταφορών. Ωστόσο οι αλλοδαποί
προμηθευτές μπορεί παράλληλα να είναι πιο οικονομικοί.

✓ Διαχείριση αποθέματος: αναμένεται μία αμφισβήτηση των λιτών λεγόμενων
λειτουργιών (lean operations), στις οποίες χρησιμοποιείται η πολιτική
αποθεμάτων της τελευταίας στιγμής με την πρόκληση να αποτελεί η διατήρηση
της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής χωρίς την επιβάρυνση ενός υψηλού
κόστους για τη διατήρηση επιπλέον αποθέματος. Λύσεις - μέτρα εδώ αποτελούν:
▪

Διατήρηση στρατηγικού αποθέματος έκτακτης ανάγκης, που δε θα πρέπει να
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση καθημερινών διακυμάνσεων, αλλά
μόνο σε ακραίες διαταράξεις.

✓ Αντίγραφο ασφάλειας γνώσης, διαδικασιών και ιστορικού πελατών και
προμηθευτών.
•

2η πρόκληση - διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων υπό καθεστώς αυξημένης
αβεβαιότητας: τα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση της χώρας που δέχεται
το τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς και από άλλες κυβερνήσεις με στόχο της αύξηση
της εθνικής ασφάλειας έναντι της τρομοκρατίας επιβαρύνουν το παγκόσμιο σύστημα
μεταφορών, οδηγώντας σε μακρύτερους και λιγότερο αξιόπιστους χρόνους
παράδοσης. Επιπλέον ακόμη και σε μικρής έκτασης ή περιορισμένης επίδρασης
τρομοκρατικά χτυπήματα, οι οικονομικές συνέπειες από μόνες τους μπορεί να έχουν
δυσανάλογες επιδράσεις στη ζήτηση.
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Αντίστοιχα μέτρα:
✓ Εργαλεία που σχετίζονται με τη διαφάνεια σχετικά με το φορτίο (shipment
visibility) για να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού του φορτίου τόσο από τους
αποστολείς του όσο και από τους μεταφορείς του. Έτσι θα αποφεύγονται
ζητήματα μη διαθεσιμότητας αγαθών, που οδηγούν σε αναστολές της παραγωγής
και σε απόρριψη πελατών, ενώ παράλληλα θα μειώνεται η ανάγκη για αυξημένα
αποθέματα.
✓ Βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα
μερών μέσα από την υιοθέτηση μεταξύ άλλων της τεχνολογίας πληροφοριών και
του ηλεκτρονικού εμπορίου.
✓ Ομαδοποίηση κινδύνων για την πιο ακριβή πρόβλεψη αθροιστικών ζητημάτων
μέσα από τις εξής στρατηγικές:
▪

Αναβολή (postponement): καθυστέρηση αποφάσεων εκτέλεσης, επισήμανσης
ή/ και αποστολής ενός φορτίου μέχρι να ζητηθούν αθροιστικές παραγγελίες,
ώστε να προβλέπεται η αθροιστική ζήτηση και να αποφεύγονται λάθη
πρόβλεψης.

▪

Παραγωγή κατά παραγγελία (build-to-order): κατασκευή προϊόντων μόνο
εφόσον οι παραγγελίες είναι ήδη γνωστές.

▪

Μείωση μεταβλητότητας προϊόντων

▪

Κεντρική

διαχείριση

αποθέματος

με

στόχο

τα

πλεονάσματα

να

χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις.
•

3η πρόκληση - διαχείριση των σχέσεων με την κυβέρνηση: η μάχη κατά της
τρομοκρατίας επιφέρει μία νέα εποχή ιδιωτικής - δημόσιας συνεργασίας, στην οποία
οι εταιρείες μεταρρυθμίζουν τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση.
Αντίστοιχα μέτρα:
✓ Ανταλλαγή πληροφοριών για την απόκτηση από τις εταιρείες της γνώσης της
κυβέρνησης πάνω στην αντιμετώπιση ενός τρομοκρατικού χτυπήματος και
για την απόκτηση από την κυβέρνηση των αδυναμιών που παρουσιάζουν οι
εταιρείες.
✓ Αυξημένος έλεγχος της αποστολής και αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, που
είναι πιο ευάλωτα και επικίνδυνα στην περίπτωση τρομοκρατικού
χτυπήματος.
✓ Ανάληψη ρόλου και υπευθυνότητας ασφάλειας από τις εταιρείες.
✓ Άμεση παροχή βοήθειας από εταιρείες με εκτεταμένη δυνατότητα παροχής
πόρων προς τη βελτίωση του συστήματος εθνικής ασφάλειας.
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•

4η πρόκληση - οργάνωση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης: μέτρα λαμβάνονται
για την προστασία των εργαζόμενων, των υλικών περιουσιακών στοιχείων και της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μέτρα αυτά καταναλώνουν επιπλέον πόρους. Τέτοια
μέτρα αποτελούν για παράδειγμα η ανάγκη για τη συνεργασία με λιγότερους και πιο
σταθερούς, όπως προειπώθηκε, προμηθευτές και η ανάπτυξη πλεονάσματος στα
αποθέματα. Η διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας πρέπει έτσι να πάρει τις κατάλληλες
αποφάσεις με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ώστε να εξισορροπείται το κόστος με τα οφέλη
των απαιτήσεων ασφάλειας έναντι άλλων εταιρικών στόχων.

2.2 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στις εταιρείες
supply chain και logistics
2.2.1 Μέθοδος επιλογής εργασιών
Εδώ παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται ειδικά στην επίδραση εξειδικευμένα της
πανδημίας του COVID-19 στις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής. Ο στόχος
είναι να διαπιστωθεί α) ο τρόπος με τον οποίο έχει διαταραχθεί ο παγκόσμιος κλάδος των
εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής από τον COVID-19 και β) τα μέτρα για τη μείωση
της διατάραξης αυτής. Αυτά τα δύο σημεία εστίασης αποτελούν και τα βασικά κριτήρια για
την συμπερίληψη μίας εργασίας στην παρούσα έρευνα.
Για την εύρεση των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η εξής μέθοδος αναζήτησης: ως μηχανή
αναζήτησης το Google Scholar. Ως λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι εξής: COVID-19 και
supply chain και logistics. Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν κατ’ αντιστοιχία και στην
ελληνική γλώσσα. Ως εργασίες έγιναν και πάλι αποδεκτά είτε επιστημονικά άρθρα
δημοσιευμένα σε αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά είτε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα
σε αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια είτε τέλος έγγραφα εργασίας. Από την αναζήτηση
αποκλείστηκαν οι εργασίες που δεν ήταν πλήρους κειμένου και απλά παρουσίαζαν μία
περίληψη των ευρημάτων της έρευνάς τους και αυτές που δεν ήταν δημοσιευμένες στην
αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Τέλος δεν τέθηκε κάποιος χρονικός περιορισμός. Εξάλλου
οι εργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ήδη ιδιαίτερα πρόσφατες, όπως
πρόσφατη είναι και η έξαρση της πανδημίας του COVID-19.
Από την αναζήτηση αυτή προέκυψαν συνολικά 26 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ελέγχθηκαν στην
συνέχεια λεπτομερέστερα, ώστε να διαπιστωθεί ποια από αυτά καλύπτουν κάποια από τα δύο
παραπάνω κριτήρια συμπερίληψης στην παρούσα έρευνα. Όσα δεν κάλυπταν κάποιο από τα
δύο κριτήρια αποκλείστηκαν από την έρευνα. Τα υπόλοιπα παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα
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26 άρθρα και οι λόγοι απόρριψης κάποιων από αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α
(Πίνακας 8.2).
Σημειώνεται ότι καθώς από τα άρθρα αυτά δεν προέκυψαν ιδιαίτερα λεπτομερή μέτρα για την
μείωση της επίδρασης του COVID-19, χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον δύο συναφείς
ηλεκτρονικές σελίδες, καθώς και μία έκθεση της Deloitte (παγκόσμιο δίκτυο παροχής
υπηρεσιών ελέγχου, συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως χρηματοοικονομικών συμβουλών και
συμβουλών για διαφορετικά είδη κινδύνων, καθώς και φορολογικών και νομικών υπηρεσιών),
στα οποία έχουν δημοσιευτεί μέτρα που έχουν ήδη λάβει εταιρείες του κλάδου σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σημειώνεται επιπλέον ότι οι πηγές αυτές αποτέλεσαν σε συνδυασμό με τις πηγές που
παρουσιάζονται στην επόμενη Υποενότητα τη βάση για την ανάπτυξη του ερωτηματολόγιου.
Επιπλέον συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που παρουσιάζονται στο
πέμπτο Κεφάλαιο. Μέσα από τη σύγκριση αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη της συμφωνίας ή όχι
των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με αυτά των ερευνών, που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί είτε σε παγκόσμιο είτε σε ελληνικό επίπεδο.

2.2.2 Επίδραση COVID-19
Σε ότι αφορά τον COVID-19 βρέθηκαν δέκα άρθρα που να σχετίζονται με την παρούσα
έρευνα. Μάλιστα όπως διαπιστώθηκε, η πλειοψηφία των άρθρων εστιάζουν σε έναν
συγκεκριμένο κλάδο, τον κλάδο των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα που αναφέρονται
στην εφοδιαστική αλυσίδα και την εφοδιαστική των τροφίμων είναι έξι και είναι αυτά των
Aday και Aday (2020), Hobbs (2020), Loske (2020), Min, Zhang και Li (2020), Mollenkopf,
Ozanne και Stolze (2020) και Singh, Kumar, Panchal και Tiwari (2020). Λαμβάνοντας υπόψη
τα ευρήματα και των έξι αυτών άρθρων, οι κυρίαρχες επιπτώσεις του COVID-19 στην
εφοδιαστική αλυσίδα και την εφοδιαστική των τροφίμων έχουν ως εξής:
1. Επιπτώσεις στην παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων: αν και ο COVID-19 και σε
αντίθεση με πανδημίες όπως η γρίπη των πουλιών, δεν επηρέασε άμεσα την
παραγωγή, καθώς δεν εξαπλώνεται απευθείας μέσω του ζωικού κεφαλαίου ή των
γεωργικών προϊόντων, η παραγωγή επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό λόγω των
περιορισμών που επιβλήθηκαν από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σε ότι αφορά τις
(χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες) μεταφορές των αγαθών και την εργασία εκτός της
οικίας, εκτός μίας περιοχής εντός της ίδιας χώρας ή/ και εκτός της χώρας. Οι
περιορισμοί αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα:
•

Την απουσία εργατικού δυναμικού λόγω περιορισμών κυκλοφορίας, λόγω
lockdown και λόγω ασθένειας εξαιτίας του COVID-19 που προκάλεσε σοβαρές
διαταραχές σε τομείς, όπως η κτηνοτροφία, η κηπουρική, η φύτευση, η συγκομιδή
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και η επεξεργασία καλλιεργειών, που απαιτούν επίπονη χειρωνακτική εργασία και
εξειδικευμένα

εργατικά

χέρια.

Ταυτόχρονα

οι

περιορισμοί

μεταφοράς

αποδυνάμωσαν τα υψηλής αξίας αγαθά, των οποίων η διάρκεια ζωής είναι
περιορισμένη.
•

Το

πρόγραμμα

παραγωγής

αγροτικών

και

κτηνοτροφικών

προϊόντων

διαταράχθηκε σε ότι αφορά τομείς όπως η παραγωγή, η συσκευασία, διανομή,
αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων με αποτέλεσμα πολλοί αγρότες και
κτηνοτρόφοι να έχουν δει την παραγωγή τους να καταστρέφεται. Η διαταραχή
αυτή οδήγησε σε προβλήματα προσφοράς πρώτων υλών στις μονάδες
επεξεργασίας τροφίμων (μείωση παραγωγής) όσο και στους ίδιους τους
καταναλωτές, ενώ είχε αρνητική επίδραση στην ποιότητα, φρεσκάδα και
ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και στην προσιτότητα της τιμής τους. Η
παραγωγή των μονάδων επεξεργασίας τροφίμων επηρεάστηκε αρνητικά και από
την ανάγκη για τη διατήρηση ασφαλών αποστάσεων μεταξύ των εργαζόμενων
εντός της μονάδας, καθώς και κατά τη μεταφορά τους σε αυτήν.
•

Πολλές μονάδες επεξεργασίας τροφίμων έκλεισαν λόγω έλλειψης πρώτων υλών ή
λόγω εμφάνισης πολλαπλών κρουσμάτων COVID-19 με αποτέλεσμα να
προκύψουν αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ειδικότερα οι παραγωγοί δεν είχαν που να
πουλήσουν την παραγωγή τους. Η ζήτηση των καταναλωτών, που αυξήθηκε,
οδήγησε σε άδεια ράφια, τα οποία με τη σειρά τους οδήγησαν σε αύξηση των
τιμών. Οι υπηρεσίες τροφίμων και τα εστιατόρια επηρεάστηκαν επίσης,
σταματώντας την παραγωγή συγκριμένων διατροφικών προϊόντων.

•

Η συγκεντρωμένη παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων προκάλεσε επίσης
διαταραχές, που οφείλονταν κυρίως στην παύση λειτουργίας πολλών μονάδων και
στους αυξημένους χρόνους παράδοσης λόγω των περιορισμών στις μεταφορές.

2. Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, καθώς και στις αγοραστικές
τους συνήθειες:
•

Αυξήθηκε η ζήτηση για την αγορά τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ με την αγορά
των προϊόντων να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και την τιμή διαφορετικών
τύπων τροφίμων.

•

Αυξήθηκε η ζήτηση για τρόφιμα με μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως αποξηραμένα ή
κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ζυμαρικά, υποκατάστατα γάλακτος και κατεψυγμένα
τρόφιμα.

•

Αυξήθηκε η ζήτηση για υπηρεσίες προμήθειας μαγειρεμένων τροφίμων
και φαγητών σε πακέτο και για υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης.

26

•

Αυξήθηκε η ζήτηση για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά που παρέχουν
συμπληρώματα διατροφής, όπως φρούτα και λαχανικά, όσπρια, δημητριακά
ολικής αλέσεως ή ελαιόλαδο.

3. Μείωση στα έσοδα των παραγωγών και προμηθευτών τροφίμων.
4. Αύξηση της δυσκολίας στην αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης σε ένα τεράστιο
δίκτυο συστήματος διανομής λόγω συνεχούς αλλαγής των σεναρίων μεταφοράς, λόγω
της αύξησης των εργαζόμενων που προσβλήθηκαν από τον COVID-19 και λόγω της
ανάγκης αναμονής για την αποκατάσταση των εργαζόμενων αυτών.
5. Ισχυροποιήθηκαν από πολλές κυβερνήσεις οι πολιτικές ασφάλειας των τροφίμων με
στόχο την διατήρηση κυρίως των ευπαθών και υψηλής αξίας αγαθών.
6. Τροποποιήθηκαν από πολλές κυβερνήσεις οι πολιτικές σε ότι αφορά την εμπορία
τροφίμων. Ειδικότερα περιορίστηκαν οι εξαγωγές και διευκολύνθηκαν οι εισαγωγές.
Ο κύριος λόγος των περιορισμών στις εξαγωγές ήταν η διασφάλιση της διατήρησης
του αριθμού των προϊόντων στην εγχώρια αγορά. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν όντως
βραχυπρόθεσμα το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά είχαν παράλληλα και αρνητικές
επιπτώσεις. Πρώτον οδήγησαν σε πτώση των εγχώριων τιμών, γεγονός που πλήττει
οικονομικά τους αγρότες με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής των καλλιεργειών
και τα μειωμένα κίνητρα στη βιομηχανία. Δεύτερον, οι χώρες έχασαν το
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, χάνοντας τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Τρίτον
οι περιορισμοί στις εξαγωγές υπονόμευσαν τη φήμη του εξαγωγέα και ενθάρρυναν
τους εισαγωγείς να μειώσουν την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια αγορά, μειώνοντας
έτσι την εμπιστοσύνη στο διεθνές εμπόριο και καταστρέφοντας τις μελλοντικές
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους εξαγωγείς.
7. Προέκυψαν ζητήματα παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας λόγω της σε πανικό
αγοράς τροφίμων από μέρους των καταναλωτών.

Στις παραπάνω επιπτώσεις τα έξι άρθρα πρότειναν τις εξής συστάσεις/ μέτρα για τον
περιορισμό της διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας από κάποια μελλοντική αντίστοιχη
πανδημία (σημειώνεται ότι οι συστάσεις που παρουσιάζονται εδώ αναφέρονται αποκλειστικά
σε μέτρα που μπορεί να πάρει η ίδια η εφοδιαστική αλυσίδα και όχι οι κυβερνήσεις των
χωρών):
1. Αυστηροποίηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο
και σε επίπεδο επεξεργασίας τροφίμων.
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2. Εισαγωγή συστημάτων αυτοματισμού για την αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων
σε εγκαταστάσεις τροφίμων, εμποδίζοντας τη μετάδοση μικροοργανισμών από τον
άνθρωπο.
3. Έλεγχο των εργαζόμενων, προμηθευτών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών για
συμπτώματα και εξασφάλιση ότι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τηρούνται από τους
εργαζόμενους.
4. Μείωση του ωραρίου εργασίας και εκ περιτροπής εργασία.
5. Επανασχεδιασμό των αποθηκών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων για
να επιτρέπεται στους υπαλλήλους να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Χρήση
συστημάτων αυτοματισμού για την εξασφάλιση των απαραίτητων αποστάσεων.
6. Αποκέντρωση της παραγωγής.
7. Υιοθέτηση ψηφιακών συστημάτων παροχής εμπορικών υπηρεσιών και εκτεταμένη
εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
8. Διαμόρφωση ισχυρών και αξιόπιστων σχέσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων.
9. Σε επίπεδο παραγωγών, προμηθευτών ή/ και εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων
προτείνεται η συμπερίληψη στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης για την αντιμετώπιση της έλλειψης σε επαρκές εργατικό δυναμικό ή των
διαταραχών στα δίκτυα μεταφοράς και προμήθειας.

Από την άλλη στο άρθρο των Hilmola, Lähdeaho, Henttu και Hilletofth (2020) έγινε μία
προσπάθεια καταγραφής των επιπτώσεων του COVID-19 σε εταιρείες μεταποίησης και
εφοδιαστικής. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 62 εταιρείες που ήταν στην πλειοψηφία
τους μικρομεσαίες εταιρείες και που προέρχονταν κυρίως από την Βόρεια Ευρώπη (Εσθονία,
Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία) και πρωτίστως από τη Φιλανδία. Οι εταιρείες αυτές
συμμετείχαν σε δύο διαφορετικές έρευνες ερωτηματολόγιου (μία για τις εταιρείες όλων των
χωρών και μία για τις εταιρείες αποκλειστικά της Φιλανδίας). Παράλληλα στην έρευνα
αντλήθηκαν δεδομένα από τους λογαριασμούς των εταιρειών.
Με βάση εμπορικούς λογαριασμούς, κατέστη εμφανές ότι ο COVID-19 είχε σε γενικές
γραμμές σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στις φινλανδικές εισαγωγές και εξαγωγές. Ωστόσο
ορισμένες χώρες (όπως η Εσθονία) διαχειρίστηκαν την κατάσταση του COVID-19 πολύ
αποτελεσματικά και έτσι είδαν έναν πολύ μικρό (ή καθόλου) αντίκτυπο στις εμπορικές τους
σχέσεις. Αντίθετα χώρες που αντιμετώπισαν περισσότερες προκλήσεις στον περιορισμό του
ιού παρουσίασαν εντυπωσιακές μειώσεις από εμπορική άποψη. Έτσι η επίδραση του COVID19 θεωρήθηκε συνολικά ως διττή και σε σύγκριση με την παγκόσμια οικονομική κρίση του
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2008 ως λιγότερο σημαντική σε ότι αφορά τον αντίκτυπό της. Με άλλα λόγια η επίδραση του
COVID-19 θεωρήθηκε ως ασύμμετρη σε ότι αφορά τις εταιρείες μεταποίησης και
εφοδιαστικής.
Ταυτόχρονα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια της έρευνας, προέκυψε ότι οι εταιρείες
κατάφεραν ως επί το πλείστον να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με έναν σχετικά ομαλό τρόπο
και ότι η πανδημία αύξησε το κόστος μεταφοράς μόνο σε ένα μέτριο βαθμό. Τα αποθέματα
παρουσίασαν μία παροδική αύξηση λόγω του COVID-19. Ωστόσο μακροπρόθεσμα
θεωρήθηκε ότι πιθανότατα τα αποθέματα θα παραμείνουν στα προηγούμενα επίπεδα (ή θα
είναι μόνο ελαφρώς αυξημένα).
Επιπλέον οι εταιρείες έδειξαν να φοβούνται ως επί το πλείστον τις συνέπειες του δεύτερου
κύματος του COVID-19 με αποτέλεσμα να προβληματίζονται για τα μακροπρόθεσμα
ζητήματα αναφορικά με τους χρησιμοποιούμενους τρόπους μεταφοράς σε συνδυασμό με τις
εξαρτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας από χώρες με σημαντική εμπορική δυναμική, όπως η
Κίνα.
Στο άρθρο των Ikegwuru και Horsfall (2020) εξετάστηκε η επίδραση του COVID-19 στην
εφοδιαστική εταιρειών εκκαθάρισης και διαμεταφορών της πόλης Πορτ Χαρκούρ της
Νιγηρίας. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε μία έρευνα ερωτηματολόγιου, στην οποία
συμμετείχαν 55 εταιρείες εκκαθάρισης και διαμεταφορών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 στις πρακτικές εφοδιαστικής των
εταιρειών εκκαθάρισης και προώθησης ήταν ιδιαίτερα υψηλός με τις εταιρείες να έχουν
παρατηρήσει εμπόδια στις μεταφορές, καθυστερήσεις στην απόκτηση προϊόντων που
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών, προβλήματα στη μεταφορά των
προϊόντων και μία εκφυλιστική αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των διαδικασιών
εφοδιαστικής.
Κατά συνέπεια θεωρήθηκε ότι ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 προκάλεσε χάος στην
εκτέλεση των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής. Το χάος αυτό οδήγησε τις εταιρείες
εκκαθάρισης και διαμεταφορών να έρθουν αντιμέτωπες με καταστάσεις λήψης αποφάσεων
που σχετίζονται άμεσα με την επιτυχή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής σε ότι
αφορά τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.
Βάσει των παραπάνω η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μία ισχυρή επίδραση
της πανδημίας COVID-19 στις πρακτικές εφοδιαστικής των εταιρειών εκκαθάρισης και
διαμεταφορών με αποτέλεσμα να πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα: οι κυβερνήσεις και οι
διευθυντές των εταιρειών εκκαθάρισης και διαμεταφορών πρέπει να λάβουν μέτρα για να
διατηρούν τον κλάδο εφοδιαστικής σε μία ομαλή λειτουργία κατά την περίοδο αντίστοιχων με
την πανδημία του COVID-19 κρίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες
εκκαθάρισης και διαμεταφορών σε θέση να εκτελούν μελλοντικά πρακτικές εφοδιαστικής. Οι
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διευθυντές των εταιρειών εκκαθάρισης και διαμεταφορών θα πρέπει να προγραμματίσουν τον
αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους
πλεονεκτήματος και τη διατήρηση των μεταφορών από το εξωτερικό, των μεταφορών μεταξύ
των εταιρειών και των εσωτερικών μεταφορών, βελτιώνοντας έτσι θετικά την απόδοση των
δραστηριοτήτων εφοδιαστικής.
Στο άρθρο των Kumar και Mishra (2020) εξετάστηκε ο παγκόσμιος αντίκτυπος του COVID19 στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα
ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην επίπτωση αυτή μέσα από μία ταξινόμηση των προϊόντων
σε προϊόντα εξαγωγής και εισαγωγής, προϊόντα για τα οποία υπάρχει κάποιο υποκατάστατο
και προϊόντα επείγουσας ανάγκης (μάσκες, φάρμακα και ούτω καθεξής). Το ερωτηματολόγιο
απαντήθηκε από 130 παγκόσμιες εταιρείες και οργανισμούς που ασκούν τη λειτουργία της
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά ή ως μέρος των λοιπών δραστηριοτήτων
τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:
•

Για τα προϊόντα εισαγωγής και εξαγωγής, η πλειοψηφία απάντησε ότι είτε οι
παραγγελίες είχαν ακυρωθεί είτε ότι είχαν μειωθεί. Μία μόνο μικρή μειοψηφία
θεώρησε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά πριν την εξάπλωση της πανδημίας
του COVID-19.

•

Για τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει κάποιο υποκατάστατο, η πλειοψηφία απάντησε
ότι ορισμένες αν όχι όλες παραγγελίες είχαν ακυρωθεί. Μία μόνο μικρή μειοψηφία
θεώρησε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά πριν την εξάπλωση της πανδημίας
του COVID-19. Η πλειονότητα των παραγγελιών που ακυρώθηκαν οφείλονταν στη
διαθεσιμότητα ενός υποκατάστατου προϊόντος ή επειδή η αγορά των συγκεκριμένων
προϊόντων δεν θεωρήθηκε ως απαραίτητη από τον πελάτη.

•

Αντίθετα για τα προϊόντα έκτακτης ανάγκης, η πλειοψηφία απάντησε

ότι

εξακολουθούν να παραδίδονται και μάλιστα σε επίπεδα όμοια ή/ και αυξημένα με τα
επίπεδα πριν την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.
•

Παράλληλα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι λόγω του lockdown οι εκ του σύνεγγυς
συναντήσεις ή οι ομαδικές συναντήσεις μειώθηκαν ή ακυρώθηκαν εντελώς και
αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, από την
τηλεδιάσκεψη ή/ και από συνομιλίες μέσω email.

Κατά συνέπεια ο αντίκτυπος του COVID-19 στις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν
μεγάλος, αφού παρατηρήθηκε μία ευρείας κλίμακας μείωση ή ακύρωση παραγγελιών
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προϊόντων εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και παραγγελιών προϊόντων για τα οποία υπάρχει
κάποιο υποκατάστατο.
Στο άρθρο του Seethamsetty (2020) εξετάστηκε η επίδραση του COVID-19 στο παγκόσμιο
εμπόριο, την παγκόσμια εφοδιαστική και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Με την
εξέταση μίας σειρά από άρθρα και διεθνή δεδομένα που έχουν ήδη ασχοληθεί με την
παραπάνω επίδραση στο άρθρο αναπτύσσονται δύο προσεγγίσεις για την επίδραση του
COVID-19: α) μία απαισιόδοξη και β) μία αισιόδοξη προσέγγιση. Επιπλέον βάσει των
προσεγγίσεων αυτών γίνονται μία σειρά από προτάσεις για τον μετριασμό της επίδρασης του
COVID-19. Ειδικότερα:
Βάσει της απαισιόδοξης προσέγγισης οι επιπτώσεις του COVID-19 έχουν ως εξής:
•

Επιβράδυνση της οικονομίας: η κρίση που προκλήθηκε από την εξάπλωση του
COVID-19 έθεσε τις οικονομίες σε κίνδυνο οικονομικής επιβράδυνσης. Έφερε τις
κυβερνήσεις σε μία τέτοια κατάσταση από την οποία ακόμη και η ανάκαμψη δεν
μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της κρίσης είναι
επίσης άγνωστος και ακόμη και είναι δύσκολο να ειπωθεί για πόσο καιρό θα συνεχίσει
να επιδρά αρνητικά στις οικονομίες. Η συγκεκριμένη κρίση έπληξε τις οικονομίες
ακόμη χειρότερα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

•

Αβέβαιη ανάκαμψη: δεν μπορεί να ειπωθεί σίγουρα αν οι οικονομίες θα μπορέσουν ή
όχι να ανακάμψουν έως το 2021 και όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με την
ανάκαμψη εξαρτώνται από τις πολιτικές που καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και από
την επιτυχή εφαρμογή τους. Ο COVID-19 έχει επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, της κυβέρνησης, της βιομηχανίας,
προκαλώντας σημαντική μείωση των εκροών.

•

Αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο: ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων που
αντιμετωπίζει καθημερινά ο κόσμος, δείχνει ότι η οικονομία θα αντιμετωπίσει
επιβράδυνση και η οικονομική δραστηριότητα πρόκειται να περιοριστεί. Για να
ανακάμψει από αυτήν την κατάσταση είναι υποχρεωτικό για κάθε οικονομία να
επικεντρωθεί στο εμπόριο της. Το εμπόριο μαζί με αποτελεσματικές πολιτικές, όπως
η νομισματική πολιτική και η δημοσιονομική πολιτική, θα καθορίσουν την ταχύτητα
και την έκταση της ανάκαμψης. Επομένως, για να οδηγηθεί η παγκόσμια οικονομία
στην πορεία της ανάκαμψης, είναι σημαντικό να ανοίξουν οι αγορές και να εισαχθούν
οι απαραίτητες επενδύσεις στην αγορά, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η επιθυμητή
ανάκαμψη. Οι οικονομίες πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθήσουν την παγκόσμια
οικονομία να ανακάμψει γρηγορότερα και καλύτερα.
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Από την άλλη βάσει της αισιόδοξης προσέγγισης οι επιπτώσεις του COVID-19 έχουν ως εξής:
•

Ενισχυμένη εφοδιαστική: η υπάρχουσα πρακτική του lockdown και της κοινωνικής
απόστασης έχει καταστήσει αρκετά σαφές για τις οικονομίες ότι πρέπει να είναι
απαλλαγμένες από την εξάρτηση από τις φυσικές εισροές. Οι οικονομίες θα
αναδυθούν τώρα έχοντας αυξημένες τεχνολογικές γνώσεις και θα έχουν βελτιωμένη
διαχείριση εφοδιαστικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε σύγκριση με την τρέχουσα
κατάσταση.

•

Μετάβαση από τα φυσικά σε ψηφιακά μέσα: οι επιχειρήσεις θα μετατραπούν από
φυσικά μέσα μεταποίησης και μεταφοράς σε ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα.
Προκειμένου να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και να βοηθηθούν από τα
ψηφιακά μέσα οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες τεχνολογίες,
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, η μάθηση των μηχανών, η τεχνολογία
blockchain, το ίντερνετ των πραγμάτων και ούτω καθεξής. Αναμένεται ότι η
οικονομία θα είναι σε θέση να ανακάμψει μετά το COVID-19 μόνο με τη βοήθεια
τεχνολογίας και ψηφιακών μέσων.

Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία να ανακάμψει από την παγκόσμια
κρίση του COVID-19:
1. Οι χώρες πρέπει να εισαγάγουν τις δικές τους πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν
τέτοιου είδους αβεβαιότητες.
2. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και η εφοδιαστική μπορούν να αναμορφωθούν με
τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μπορούν επίσης να γίνουν πιο προσαρμόσιμες ώστε να
απορροφούν τυχόν τέτοιες απρόβλεπτες συνέπειες στο μέλλον.
3. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει σαφώς να στοχεύει στη μείωση των φυσικών εισροών
και θα πρέπει να κινηθεί προς ψηφιακές τεχνικές για να προβλέψει και να καλύψει τη
ζήτηση. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς όπως πρόβλεψη
ζήτησης, κατανομή αποθεμάτων και ούτω καθεξής.
4. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να δώσει προσοχή στην ανάπτυξη συστημάτων που
μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση στα συστήματα της
εφοδιαστικής αλυσίδας από την άνεση των σπιτιών τους.
5. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου,
καθώς αυτός είναι ο πόρος που επηρεάζεται περισσότερο και οι επιχειρήσεις ενδέχεται
να αντιμετωπίσουν την έλλειψη αυτού του πόρου λόγω των αυξημένων ποσοστών
θνησιμότητας.
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6. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να
μπορεί να χειρίζεται τέτοιες διαταραχές με ευκολία. Έτσι, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει
να οικοδομήσει τις τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία των
ισχυρότερων και πιο προσαρμόσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Τέλος συνδυάζοντας τα μέτρα που έχουν αναδειχτεί βάσει των δύο σελίδων και της έκθεσης
της Deloitte ως μέτρα που έχουν ήδη πάρει διαφορετικές εταιρείες στον κόσμο, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής, για το
μετριασμό του COVID-19, προκύπτουν τα εξής κύρια μέτρα (Arend, 2020; Deloitte, 2020;
Institute for Supply Management, 2020 α)):
1. Εντοπισμός και πιστοποίηση εναλλακτικών προμηθευτών
2. Αγορά τελικών εξαρτημάτων και αγαθών από εναλλακτικούς παραγωγούς
3. Προσδιορισμός και πιστοποίηση επί συμβολαίου παραγωγών και κατασκευαστών
4. Μετατόπιση εξαρτημάτων και πρώτων υλών από άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας
5. Εντοπισμός και πιστοποίηση εναλλακτικών συνεργατών υλικοτεχνικής υποστήριξης
6. Καθιέρωση ταχέων συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων
7. Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών αποθήκευσης και αποστολής
8. Εκπτώσεις τιμολόγησης
9. Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες
10. Κίνητρα πωλήσεων για τους πελάτες
11. Μείωση της παραγωγής στο εργοστάσιο
12. Ενοποίηση εργοστασίων
13. Διακοπή σειρών προϊόντων
14. Εναλλακτικές στρατηγικές πληρωμής (προπληρωμή, εκτεταμένοι όροι πληρωμής,
επαναδιαπραγματευόμενοι όροι προμηθευτή κ.λπ.)
15. Έρευνα αγοράς του δυναμικού ανάπτυξης (νέες αγορές κ.λπ.)
16. Πρόσληψη νέων ή προσωρινών υπαλλήλων
17. Πρόσληψη προσωρινών στελεχών
18. Μεταφορά στελεχών από άλλες τοποθεσίες
19. Εκπαίδευση υπαλλήλων και ηγεσίας
20. Ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
21. Αναδιάρθρωση της εταιρείας.
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2.3 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα αποθέματα
και αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών των εταιρειών
supply chain και logistics
2.3.1 Μέθοδος επιλογής εργασιών
Εδώ παρουσιάζονται εργασίες που αναφέρονται στην επίδραση εξειδικευμένα του COVID-19
στα αποθέματα και στις αλλαγές που αυτή η επίδραση έχει επιφέρει στην παροχή υπηρεσιών
των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόχος είναι
να διαπιστωθεί πως έχουν αρχίσει οι εταιρείες των κλάδων της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής να διαχειρίζονται τα αποθέματά τους ως αποτέλεσμα του COVID-19, καθώς και
πώς η νέα αυτή διαχείριση έχει επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών των συγκεκριμένων
εταιρειών. Αυτά τα δύο σημεία εστίασης αποτελούν και τα δύο βασικά κριτήρια για την
συμπερίληψη μίας εργασίας στην παρούσα έρευνα.
Για την εύρεση των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η εξής μέθοδος αναζήτησης: ως μηχανή
αναζήτησης το Google Scholar. Ως λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι εξής: COVID-19 και
supply chain και logistics, καθώς και inventory και stock. Οι λέξεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν
κατ’ αντιστοιχία και στην ελληνική γλώσσα. Ως εργασίες αρχικά και όπως και προηγουμένως
έγιναν και πάλι αποδεκτά είτε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε αντίστοιχα επιστημονικά
περιοδικά είτε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα σε αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια είτε
τέλος έγγραφα εργασίας. Από την αναζήτηση αποκλείστηκαν επιπλέον οι εργασίες που δεν
ήταν πλήρους κειμένου και απλά παρουσίαζαν μία περίληψη των ευρημάτων της έρευνάς τους
και αυτές που δεν ήταν δημοσιευμένες στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο καθώς
ο αριθμός των άρθρων αυτών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος, αποφασίστηκε να γίνουν
αποδεκτές και εκθέσεις από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες. Τέλος δεν τέθηκε
κάποιος χρονικός περιορισμός για τους ίδιους λόγους με αυτούς που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη Υποενότητα.
Από την αναζήτηση αυτή προέκυψαν και πάλι περιορισμένες πηγές. Ειδικότερα προέκυψαν
δύο εκθέσεις: η έκθεση του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιασμού (Institute for Supply
Management) και η έκθεση της εταιρείας βελτιστοποίησης διαχείρισης αποθεμάτων, Verusen.
Οι δύο αυτές εκθέσεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψει η επίδραση του COVID-19 στα
αποθέματα και στις αλλαγές που επέφερε η επίδραση αυτή στην παροχή υπηρεσιών των
εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής, που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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2.3.2 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα αποθέματα και αλλαγές στην
παροχή υπηρεσιών των εταιρειών supply chain και logistics
Η επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής αναφέρεται κυρίως στα εξής (Institute for Supply Management, 2020 β);
Verusen, 2020):
1. Η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση
συγκεκριμένων προϊόντων
2. Η εταιρεία μείωσε τα αποθέματα λόγω μειωμένης ζήτησης σε συγκεκριμένα προϊόντα
3. Η εταιρεία διατήρησε τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19
4. Η εταιρεία προσάρμοσε τα αποθέματα (αύξηση και μείωση αποθεμάτων ανάλογα με
τον τύπο προϊόντος)
5. Η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για την περίπτωση ενός καινούργιου lockdown

Οι αλλαγές που επέφερε η επίδραση αυτή στην παροχή υπηρεσιών των εταιρειών
εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής έχει κυρίως ως εξής (Institute for Supply
Management, 2020 β); Verusen, 2020):
1. Οι χρόνοι παράδοσης μειώθηκαν λόγω αυξημένου αποθέματος
2. Οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν λόγω μειωμένου αποθέματος
3. Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο λόγω ορθής διαχείρισης
4. του αποθέματος
5. Το κόστος μεταφοράς μειώθηκε λόγω αυξημένου αποθέματος
6. Το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε λόγω μειωμένου αποθέματος
7. Αυξήθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα (μάσκες, γάντια
κ.λπ.) λόγω μεγάλης ζήτησης απαιτούσαν απόθεμα
8. Μειώθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα (ηλεκτρονικά
είδη, ρούχα κ.λπ.) λόγω μικρής ζήτησης δεν απαιτούσαν απόθεμα
9. Μειώθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες ευπαθών προϊόντων, που δεν μπορούν να
διατηρηθούν για μέρες σε απόθεμα
10. Η εταιρεία προχώρησε σε τεχνικές βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων
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2.4 Παρατηρήσεις
Από την παρουσίαση των επιπτώσεων των διαφορετικών πολύπλοκων επειγουσών
καταστάσεων, καθώς και εξειδικευμένα του COVID-19, προέκυψε συνολικά το συμπέρασμα
ότι σε γενικές γραμμές οι κλάδοι της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής
διαταράσσονται σε σημαντικό βαθμό όταν παρατηρείται ένα απροσδόκητο καταστροφικό
γεγονός. Αν και οι επιπτώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται εν μέρει όταν διαφοροποιείται και
ο τύπος της πολύπλοκης επείγουσας κατάστασης, συνήθως έχουν κάποιες κοινές
συνισταμένες: α) οι μεταφορές συνήθως περιορίζονται ή/ και αναδιαμορφώνονται, β) η
παραγωγή, η επεξεργασία/ μεταποίηση και διανομή των προϊόντων διαταράσσεται, γ) τα
πρότυπα κατανάλωσης/ ζήτησης αλλάζουν. Παράλληλα και οι αντιδράσεις διαφοροποιούνται,
αν και πάλι παρουσιάζουν ορισμένες κοινές πρακτικές: α) αναδιαμορφώνονται οι σχέσεις με
τους προμηθευτές, β) εισάγονται κάποια πιο συγκροτημένα σχέδια διαχείρισης κρίσεων, γ) τα
αποθέματα και η διαχείριση αυτών αλλάζουν και δ) σε κάποιες περιπτώσεις υιοθετούνται πιο
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις.
Σημειώνεται ακόμη ότι η αντίδραση στην εκάστοτε πολύπλοκη επείγουσα κατάσταση
εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εκάστοτε εφοδιαστικής με σημαντικούς παράγοντες να αναδεικνύονται μεταξύ άλλων α) η εκ
των προτέρων ετοιμότητα απέναντι στην κρίση, β) το επίπεδο οργάνωσης, γ) η τοποθεσία και
η διασπορά των εγκαταστάσεων, δ) η εξάρτηση από τους προμηθευτές, ε) ο τύπος και αριθμός
των παραγόμενων προϊόντων, στ) η ικανότητα για χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και
ζ) η πολυπλοκότητα και η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας ή/ και της εφοδιαστικής
αντίστοιχα.
Ακόμη σημειώνεται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, τα άρθρα που εστιάζουν στην εφοδιαστική
είναι σημαντικά λιγότερα από αυτά που αναφέρονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα
σε ελληνικό επίπεδο τα ευρήματα για τις επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης επειγουσών
πολύπλοκων καταστάσεων είναι ιδιαίτερα περιορισμένα και ειδικότερα αναφέρονται μόνο σε
μία συγκεκριμένη οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια η ανάγκη για την ανάδειξη των
επιπτώσεων του COVID-19 και των μέτρων αντιμετώπισης αυτού πρώτον σε καθαρά ελληνικό
επίπεδο και δεύτερον σε ότι αφορά τόσο την εφοδιαστική αλυσίδα όσο και την εφοδιαστική
κρίνεται ακόμη πιο σημαντική, αφού αναμένεται να αποτελέσει μία πρώτη βάση για τον τρόπο
με τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής αντιμετωπίζουν
και άλλες πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις πέραν μίας οικονομικής κρίσης.
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3
Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρώντας πως οι βασικές γνώσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και την εφοδιαστική είναι
ήδη γνωστές, στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται μόνο μία σύντομη παρουσίαση τους με βασικό
στόχο της επίτευξη της συνοχής του κειμένου. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται και μία σύντομη
παρουσίαση των εννοιών της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης
κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη συνέχεια το Κεφάλαιο επικεντρώνεται στις
θεωρητικές εκείνες πληροφορίες, που σχετίζονται άμεσα με το ερευνητικό αντικείμενο της
παρούσας εργασίας. Σημειώνεται ότι επειδή η εφοδιαστική, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω,
αποτελεί επί της ουσίας μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι παράγοντες που καθιστούν την
εφοδιαστική αλυσίδα και την εφοδιαστική στις πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις και οι
στρατηγικές μείωσης της επίπτωσης τους, αναλύονται συγκεντρωτικά για την εφοδιαστική
αλυσίδα (και όχι ξεχωριστά για την εφοδιαστική αλυσίδα και την εφοδιαστική).

3.1 Ορισμός βασικών εννοιών
3.1.1 Ορισμός εφοδιαστικής αλυσίδας
Οι La Londe και Masters (1994) ορίζουν την αλυσίδα εφοδιασμού ως ένα σύνολο εταιρειών
που προωθούν υλικά. Τυπικά πολλές ανεξάρτητες εταιρείες συμμετέχουν σε μία αλυσίδα
εφοδιασμού για την παραγωγή ενός προϊόντος και την παράδοσή του στον τελικό χρήστη. Οι
πρώτες ύλες και οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, οι συναρμολογητές των προϊόντων, οι
χονδρέμποροι, οι έμποροι λιανικής και οι εταιρείες μεταφορών είναι όλα μέλη μίας
εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρομοίως οι Lambert, Stock και Ellram (1998) ορίζουν την
εφοδιαστική αλυσίδα ως την ευθυγράμμιση των εταιρειών που φέρνουν προϊόντα ή υπηρεσίες
στην αγορά.
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Από την άλλη ο Christopher (2020) ορίζει την εφοδιαστική αλυσίδα ως το δίκτυο των
οργανισμών που εμπλέκονται, μέσω ανάντη και κατάντη συνδέσμων, στις διάφορες
διαδικασίες και δραστηριότητες που παράγουν αξία με τη μορφή προϊόντων και υπηρεσιών,
που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή. Με άλλα λόγια μία εφοδιαστική αλυσίδα
αποτελείται τόσο από πολλές εταιρείες, τόσο ανάντη (δηλαδή προμήθεια) όσο και κατάντη
(δηλαδή διανομή) όσο και από τον τελικό καταναλωτή.
Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί επίσης να οριστεί ως η άμεση σύνδεση μεταξύ μίας
εγκατάστασης παραγωγής και των πελατών της (Marley, Ward και Hill, 2014). Οι Mentzer et
al. (2001) ορίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ως ένα σύνολο τριών ή περισσότερων οντοτήτων
(οργανισμών ή ατόμων) που εμπλέκονται άμεσα στις ανάντη και κατάντη ροές προϊόντων,
υπηρεσιών, οικονομικών πόρων ή/ και πληροφοριών από την πηγή προς τον πελάτη. Αυτός ο
ορισμός είναι χρήσιμος διότι οι διαταραχές που συμβαίνουν στους κατάντη εταίρους ενδέχεται
να επηρεάζονται έμμεσα από ενέργειες των ανάντη προμηθευτών σε ότι αφορά τις παραδόσεις,
καθώς και να επηρεάζονται άμεσα από την πολυπλοκότητα εντός της εγκατάστασης. Άλλωστε
στη βιβλιογραφία της εφοδιαστικής αλυσίδας τα προβλήματά της αντιμετωπίζονται,
εξετάζοντας

τους

διαφορετικούς

συνδέσμους

στην

εφοδιαστική

αλυσίδα.

Αυτές

περιλαμβάνουν σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών και πελατών τους
(Tan, Lyman και Wisner, 2002; Marley, Ward και Hill, 2014), μεταξύ ενός λιανοπωλητή και
των κύριων προμηθευτών του (Storey, Emberson και Reade, 2005) και μεταξύ των
παραγωγών/ κατασκευαστών και των λιανοπωλητών τους (Xiao και Yu, 2006).

3.1.2 Ορισμός εφοδιαστικής
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Διαχείρισης της Εφοδιαστικής (Council of Logistics Management)
η εφοδιαστική ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της
αποτελεσματικής, οικονομικά αποδοτικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, του εν
εξελίξει αποθέματος, των τελικών αγαθών και των συναφών πληροφοριών από ένα σημείο
προέλευσης έως το σημείο κατανάλωσης με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πελατών (LogisticsWorld, 2020).
Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ της εφοδιαστικής και της βιομηχανικής παραγωγής, η
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα στις λειτουργίες της εφοδιαστικής είναι
καθοριστικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας σε ένα επίπεδο που κυμαίνεται από μία
εταιρεία, σε έναν βιομηχανικό κλάδο, σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, σε εθνικό και τέλος
σε παγκόσμιο επίπεδο (Bolumole, Closs και Rodammer, 2015). Συγκεκριμένα, οι εργασίες και
δραστηριότητες της εφοδιαστικής αναγνωρίζονται ως ένα σύνολο ολοκληρωμένων
λειτουργικών τομέων, που διευκολύνουν την αποτελεσματική κυκλοφορία και διακίνηση
εμπορευμάτων στα δίκτυα των εφοδιαστικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένων της
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αποθήκευσης, της μεταφοράς και διανομής, των προμηθειών και της διαχείρισης αποθεμάτων
(Folinas και Aidonis, 2012).
Η εφοδιαστική αποτελεί κύριο συστατικό της αλυσίδας εφοδιασμού και παράλληλα ένα μέρος
αυτής μαζί με την αντίστροφη ροή χρημάτων και αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών.
Επίσης περιλαμβάνει όλη τη διαχείριση των μεταφορών, την απογραφή, τις υπηρεσίες και
διαδικασίες διανομής, τη ροή της εφοδιαστικής και της εφοδιαστικής τρίτων μερών.
Ενσωματώνει το σύνολο της κίνησης ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας από το στάδιο της
διαχείρισης των πρώτων υλών, στο στάδιο της παραγωγής, της αποθήκευσης, της παράδοσης
στους πελάτες και της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες μετά την πώληση, ενώ
περικλείει και όλες τις πληροφορίες και τη ροή υλικών σε μία εταιρεία (Ikegwuru και Horsfall,
2020).
Σαν συνέπεια αρκετές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες
εφοδιαστικής ως κρίσιμο παράγοντα συμβολής στη διαμόρφωση ενός διατηρήσιμου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με στόχο τη σύγκλιση
στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς (Jones, 1998).
Ωστόσο ο ρυθμός αλλαγής και η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς εξελίσσονται οι αγορές,
καθιστούν όλο και πιο σημαντικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες,
στις οποίες συμμετέχουν και να κατανοούν τους ρόλους που οι ίδιες διαδραματίζουν. Οι
εταιρείες που μαθαίνουν πώς να χτίζουν και να συμμετέχουν σε ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες
θα έχουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές τους. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι για να ανταγωνιστούν με επιτυχία στη σημερινή δυναμική αγορά, οι εταιρείες και
η διοίκησή τους πρέπει να δημιουργήσουν μία υγιή διαδικασία εφοδιαστικής ως πηγή
μακροπρόθεσμου και βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Ikegwuru και Horsfall,
2020).

3.1.3 Ορισμός διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
Για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Έτσι για παράδειγμα,
το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply-Chain Council) ορίζει τη διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας ως την προσπάθεια που συνεπάγεται η παραγωγή και παράδοση ενός
τελικού προϊόντος από τον προμηθευτή του προμηθευτή στον πελάτη του πελάτη (όπ. αναφ.
στους Larson και Rogers, 1998, σελ.1). Οι Stein και Voehl (l998) ορίζουν τη διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας ως τη συστηματική προσπάθεια παροχής μίας ολοκληρωμένης
διαχείρισης στην εφοδιαστική αλυσίδα για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των
πελατών, από τους προμηθευτές πρώτων υλών έως την κατασκευή και μέχρι και τους τελικούς
πελάτες. Οι Lambert, Stock και Ellram (l998), που όπως προειπώθηκε, χρησιμοποιούν τον όρο
εφοδιαστική αλυσίδα για να αντιπροσωπεύσουν την ευθυγράμμιση των εταιρειών, ορίζουν τη
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διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών
από τον τελικό χρήστη μέχρι και τους αρχικούς προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα,
υπηρεσίες και πληροφορίες, που προσθέτουν αξία για τους πελάτες.
Όλοι οι παραπάνω ορισμοί επικεντρώνονται σε παράγοντες ή ιδρύματα της αλυσίδας
εφοδιασμού, όπως προμηθευτές και πελάτες. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμοί που αποδίδουν
έμφαση στις δραστηριότητες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, ο
Quinn (1997) δηλώνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες
που σχετίζονται με τη μετακίνηση εμπορευμάτων από το στάδιο των πρώτων υλών έως τον
τελικό χρήστη. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προμήθεια, τον προγραμματισμό
της παραγωγής, την επεξεργασία των παραγγελιών, τη διαχείριση των αποθεμάτων τη
μεταφορά, την αποθήκευση και την εξυπηρέτηση πελατών. Στο πλαίσιο αυτό ορίζει τη
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως την παράδοση μίας βελτιωμένης πελατειακής και
οικονομικής αξίας μέσω της συγχρονισμένης διαχείρισης της ροής φυσικών αγαθών και
συναφών πληροφοριών από την προμήθεια στην κατανάλωση.
Ένας συνδυασμός των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στον ακόλουθο ορισμό της διαχείρισης
της εφοδιαστικής αλυσίδας: η διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συντονισμός των
δραστηριοτήτων, εντός και μεταξύ κάθετα συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την
εξυπηρέτηση των τελικών πελατών με ένα κέρδος (Larson και Rogers, 1998).
Τέλος σημειώνεται ότι οι Cooper, Lambert και Pagh (1997) προσδιορίζουν τις ακόλουθες επτά
επιχειρηματικές διαδικασίες της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού:
1. Διαχείριση σχέσης με τους πελάτες
2. Διαχείριση εξυπηρέτησης των πελατών
3. Διαχείριση ζήτησης
4. Εκπλήρωση παραγγελιών
5. Διαχείριση ροής παραγωγής
6. Προμήθειες και ανάπτυξη προϊόντων και
7. Εμπορευματοποίηση.

3.1.4 Ορισμός διαχείρισης κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας
Για τον ορισμό της διαχείρισης κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας υπάρχουν επίσης πολλοί
ορισμοί. Έτσι για παράδειγμα εστιάζοντας σε γενικές διαδικασίες οι Norrman και Jansson
(2004) την ορίζουν ως τη συνεργασία με εταίρους σε μία εφοδιαστική αλυσίδα και την
εφαρμογή εργαλείων διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων για την αντιμετώπιση των κινδύνων
και των αβεβαιοτήτων που προκαλούνται ή επηρεάζουν δραστηριότητες ή πόρους που
σχετίζονται με την εφοδιαστική, ενώ ο Tang (2006) την ορίζει ως τη διαχείριση των κινδύνων
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της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του συντονισμού ή της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της
εφοδιαστικής αλυσίδας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η συνέχεια.
Από την άλλη εστιάζοντας στον εντοπισμό και τις διαδικασίες διαχείρισης, οι Jüttner, Peck και
Christopher (2003) ορίζουν τη διαχείριση κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τον
εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων για την εφοδιαστική αλυσίδα μέσω μίας
συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μείωση της
ευαισθησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της. Από την άλλη οι Goh, Lim και Meng
(2007) την ορίζουν ως τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων εντός του δικτύου
εφοδιασμού και εξωτερικά μέσω μίας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των μελών της
εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μείωση της ευαισθησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό
της. Τέλος οι Thun και Hoenig (2011) την ορίζουν δηλώνοντας ότι χαρακτηρίζεται από έναν
διεπιχειρησιακό προσανατολισμό με στόχο τον εντοπισμό και τη μείωση των κινδύνων όχι
μόνο σε επίπεδο εταιρείας, αλλά μάλλον εστιάζοντας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος ένας ορισμός που δεν περιορίζει την εστίαση μόνο στη συνεργασία με τους εταίρους
της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά εστιάζει και σε συγκεκριμένα στοιχεία, μεθόδους και
διεργασίες της διαχείρισης κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε τύπους
κινδύνου προτείνεται από τους Ho, Zheng, Yildiz και Talluri (2015) και έχει ως εξής: η
διαχείριση κινδύνου της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία οργανωτική συνεργατική
προσπάθεια που χρησιμοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου για
τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τον μετριασμό και την παρακολούθηση απροσδόκητων
γεγονότων ή συνθηκών μακροοικονομικού επιπέδου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
δυσμενώς οποιοδήποτε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3.2 Τύποι κινδύνων που διαταράσσουν την εφοδιαστική
αλυσίδα
Οι τύποι των κινδύνων που διαταράσσουν την εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να ταξινομηθούν
σε δύο βασικές κατηγορίες (Kleindorfer and Saad, 2005; Marley, Ward και Hill, 2014):
1. Λειτουργικοί κίνδυνοι που αναφέρονται σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, στον
κακό προγραμματισμό και σχεδιασμό, σε απρόβλεπτες ασυνέχειες στην προμήθεια,
σε ελλείψεις στις πρώτες ύλες και σε ανθρωποκεντρικά ζητήματα, που κυμαίνονται
από απεργίες, σφάλματα κατά το χειρισμό των μηχανών και του εξοπλισμού μέχρι και
απάτες. Οι συγκεκριμένοι τύποι κινδύνου θεωρούνται ως τυπικοί κίνδυνοι, που
συνήθως λαμβάνονται υπόψη από τις εταιρείες κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος
εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας εμφάνισής τους. Οι
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Wagner και Bode (2008) χρησιμοποιούν τον όρο «κίνδυνος υποδομής» για να
περιγράψουν αυτούς τους τύπους κινδύνων που προκύπτουν από την υποδομή που
διατηρεί μια επιχείρηση για τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.
2. Φυσικοί κίνδυνοι που προέρχονται από την πολιτική αστάθεια. Οι συγκεκριμένοι
τύποι κινδύνου είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτοι και συνήθως δε λαμβάνονται υπόψη από
τις εταιρείες κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι τη
στιγμή της εμφάνισης και συνεπακόλουθα της επίδρασης κάποιου από αυτούς. Ο
λόγος για τη μη συμπερίληψη τους στο σχεδιασμό ενός συστήματος εφοδιαστικής
αλυσίδας είναι η σπανιότητα τουλάχιστον μέχρι σήμερα της παρατήρησής τους. Οι
κίνδυνοι αυτοί συγκεντρωτικά μπορούν να οριστούν ως πολύπλοκες επείγουσες
καταστάσεις. Παρακάτω λαμβάνει χώρα μία διεξοδικότερη ανάλυση των πολύπλοκων
επειγουσών καταστάσεων μέσα από την ταξινόμησή τους μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι βάσει της φύσης του ο κίνδυνος/ αβεβαιότητα για την εκάστοτε εφοδιαστική
αλυσίδα μπορεί να εκδηλωθεί σε τρεις ευρείες μορφές (σημειώνεται ότι για λόγους απλότητας
στο προηγούμενο Κεφάλαιο και οι τρεις παρακάτω μορφές αβεβαιότητας αναφέρονται ως
διαταράξεις ή διαταραχές) (Gaonkar και Viswanadham, 2004):
1. Απόκλιση: μία απόκλιση θεωρείται ότι έχει συμβεί όταν μία ή περισσότερες
παράμετροι, όπως το κόστος, η ζήτηση, ο χρόνος παράδοσης και ούτω καθεξής μέσα
στο σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας απομακρύνεται από την αναμενόμενη ή τη
μέση τιμή του χωρίς αλλαγές στην υποκείμενη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Παραδείγματα αποκλίσεων είναι τα εξής:
•

Διακυμάνσεις στη ζήτηση

•

Διακυμάνσεις στην προσφορά

•

Διακυμάνσεις στο κόστος προμηθειών, παραγωγής και εφοδιαστικής.

•

Διακυμάνσεις στους χρόνους μεταφοράς και παραγωγής.

2. Διαταράξεις: μία διατάραξη συμβαίνει όταν η δομή του συστήματος της εφοδιαστικής
αλυσίδας

μετατρέπεται

ριζικά

μέσω

της

μη

διαθεσιμότητας

ορισμένων

εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ή μέσω του περιορισμού των
επιλογών μεταφοράς λόγω απροσδόκητων γεγονότων που προκαλούνται από
ανθρώπινους ή φυσικούς παράγοντες. Παραδείγματα διαταράξεων είναι τα εξής:
•

Διακοπές στην παραγωγή

•

Διακοπές στην προμήθεια
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•

Διακοπές στην εφοδιαστική (κλείσιμο ενός ή/ και περισσότερων μέσων
μεταφοράς).

3. Καταστροφή: μία καταστροφή ορίζεται ως το προσωρινό μη ανακτήσιμο κλείσιμο του
δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω απρόβλεπτων καταστροφικών διαταραχών
σε όλο το σύστημα. Παράδειγμα καταστροφής αποτελεί η τρομοκρατική
δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομία των ΗΠΑ στο σύνολό της
κόπηκε προσωρινά λόγω της ύφεσης στις δαπάνες κατανάλωσης, του κλεισίματος των
διεθνών συνόρων και του τερματισμού των εγκαταστάσεων παραγωγής μετά τις
τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

3.2.1 Ταξινόμηση πολύπλοκών επειγουσών καταστάσεων
Οι πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις είναι επί της ουσίας καταστροφές που διαταράσσουν
τις λειτουργίες και δραστηριότητες των εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι καταστροφές αυτές
μπορούν να ταξινομηθούν και με πολλούς άλλους διαφορετικούς τρόπους. Έτσι για
παράδειγμα μπορούν να ταξινομηθούν σε ανθρωπογενείς και φυσικές, ενώ οι ανθρωπογενείς
καταστροφές μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω σε εσκεμμένες και μη ενέργειες (Stecke
και Kumar, 2009):
1. Ανθρωπογενείς καταστροφές:
α) Εσκεμμένες ενέργειες: αναφέρονται σε διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που
μπορεί να προκληθούν από τις συνειδητές πράξεις ενός ατόμου ή μιας ομάδας.
Ανάλογα με την πρόθεση, αυτές οι πράξεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως:
•

Τρομοκρατικές ενέργειες: σε αντίθεση με το παρελθόν (πριν από τη δεκαετία
του 1990) όταν ο τυπικές τρομοκρατικές οργανώσεις λειτουργούσαν κυρίως
τοπικά με μικρό αντίκτυπο στην οικονομία, οι σημερινές τρομοκρατικές
οργανώσεις απειλούν τόσο τη διεθνή κοινότητα όσο και τις παγκόσμιες
εφοδιαστικές αλυσίδες.

•

Μη τρομοκρατικές ενέργειες: οι απεργίες των συνδικάτων, οι αλλαγές στον
τρόπο ζωής και οι μεταβολές των κυβερνητικών δαπανών, η οικονομική
ύφεση, οι ανταγωνιστικές βελτιώσεις υπηρεσιών, οι εχθρικές εταιρικές
εξαγορές, καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις
δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον τρόπο παραγωγής των
προϊόντων, και την αλλαγή της τεχνολογίας προϊόντων θεωρούνται ως μη
τρομοκρατικές εσκεμμένες ενέργειες. Αν και μερικές από αυτές τις μη
τρομοκρατικές εσκεμμένες ενέργειες συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου

43

(αλλαγές στον τρόπο ζωής, τεχνολογικές εξελίξεις), άλλες, όπως οι απεργίες,
μπορούν να συμβούν ξαφνικά.
β) Μη εσκεμμένες ενέργειες: στις μη εσκεμμένες ανθρωπογενείς συγκαταλέγονται τα
ατυχήματα,

όπως

για

παράδειγμα

τα

ατυχήματα

σε

εργοστάσια

ηλεκτροπαραγωγής ή/ και τα ατυχήματα που συμβαίνουν εντός μίας
εγκατάστασης παραγωγής προϊόντων από ανθρώπινα λάθη.
2. Φυσικές καταστροφές: παρόμοια με τρομοκρατικές επιθέσεις, οι πρώτες φυσικές
καταστροφές (πριν από τη δεκαετία του 1990) είχαν ισχυρές περιφερειακές, αλλά
σχετικά περιορισμένες παγκόσμιες επιπτώσεις. Πιο πρόσφατα όμως φυσικές
καταστροφές με τη μορφή των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, όπως ο τυφώνας
Κατρίνα ή με τη μορφή πανδημιών, όπως η γρίπη των πτηνών έχουν προκαλέσει
επιπτώσεις που εκτείνονται μέχρι και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι καταστροφές μπορούν επίσης να ταξινομηθούν βάσει του χρόνου εκδήλωσής τους. Έτσι
υπάρχουν καταστροφές ταχείας εκδήλωσης, όπως είναι για παράδειγμα οι σεισμοί,
κατολισθήσεις, πλημμύρες και οι καταιγίδες και καταστροφές αργής εκδήλωσης, όπως είναι
για παράδειγμα η διάβρωση, η ξηρασία, τα παράσιτα και τα έντομα. Το χαρακτηριστικό των
καταστροφών αργής εκδήλωσης είναι ότι εκτυλίσσονται αργά με κάποια προβλέψιμα
αποτελέσματα, ενώ οι καταστροφές ταχείας εκδήλωσης περιλαμβάνουν απρόβλεπτα γεγονότα
όπως τυφώνες, σεισμούς και ανεμοστρόβιλους. Η προβλεψιμότητα των καταστροφών αργής
εκδήλωσης σημαίνει ότι θεωρητικά υπάρχει περισσότερος χρόνος για τις χώρες και τους
οργανισμούς να προχωρήσουν σε κατάλληλους σχεδιασμούς και να προετοιμαστούν.
Επιπλέον επειδή συχνά αναπτύσσονται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αποτελούν ένα
επείγον ζήτημα για επίλυση με αποτέλεσμα την παροχή μικρότερης χρηματοδότησης για τον
κατάλληλο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την αποτελεσματική απέναντι σε μία
καταστροφή αργής εκδήλωσης. Λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα εκδήλωσης μίας
καταστροφής, ο αντίκτυπος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της καταστροφής. Ωστόσο αυτό δε
σημαίνει ότι οι καταστροφές αργής εκδήλωσης δε μπορούν επίσης να συνδεθούν με σοβαρές
διαταραχές και ιδιαίτερα στην περίπτωση που η πληγείσα εταιρεία ή η πληγείσα εφοδιαστική
αλυσίδα συνολικά χαρακτηρίζεται από περιορισμένους πόρους (Vaillancourt και Haavisto,
2015).
Μία ακόμη ταξινόμηση μπορεί να προκύψει από την κλίμακα της καταστροφής. Ειδικότερα
οι καταστροφές μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την κλίμακα τους
και βάσει του γεωγραφικού τους πεδίου (Marley, Ward και Hill, 2014):
1. Κλίμακα σε επίπεδο εταιρείας: η καταστροφή επηρεάζει μόνο έναν οργανισμό ή ένα
μέλος της αλυσίδας εφοδιασμού.
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2. Καταστροφή σε επίπεδο συνολικά της εφοδιαστικής αλυσίδας.
3. Καταστροφή σε περιφερειακό επίπεδο, που αποτελεί μία καταστροφή που δεν
περιορίζει τις επιπτώσεις της μόνο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παραδείγματα τέτοιων
καταστροφών είναι για παράδειγμα οι σεισμοί, οι τυφώνες και οι τρομοκρατικές
επιθέσεις, στις οποίες οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε περιφερειακό (εθνικό ή
παγκόσμιο) επίπεδο και όχι μόνο εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των καταστροφών είναι σε (Marley, Ward και Hill, 2014):
1. Εσωτερικές καταστροφές: οι διαταραχές της παραγωγής, της εργασίας και των
συστημάτων πληροφοριών και τεχνολογίας ταξινομούνται ως εσωτερικοί κίνδυνοι.
2. Εξωτερικές καταστροφές: οι πολιτικοί, φυσικοί, κοινωνικοί και κίνδυνοι της αγοράς
ταξινομούνται ως εξωτερικές καταστροφές. Επιπλέον οι κίνδυνοι που προκαλούνται
από το λειτουργικό περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας εντάσσονται στις
εξωτερικές καταστροφές. Άλλα παραδείγματα εξωτερικών καταστροφών αποτελούν
οι αλλαγές στη νομοθεσία, στις κυβερνητικές πολιτικές και τα προβλήματα στις
υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ άλλων.
3. Καταστροφές σχετικές με το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας: οι κίνδυνοι που
προκύπτουν λόγω αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων εταιρειών στην εφοδιαστική
αλυσίδα ορίζονται ως καταστροφές σχετικές με το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τέλος μία ακόμη ταξινόμηση των καταστροφών μπορεί να γίνει βάσει του σταδίου της
διαχείρισης της κρίσης που προκαλείται. Σημειώνεται ότι τα τέσσερα βασικά στάδια
διαχείρισης της κρίσης είναι ο μετριασμός, η ετοιμότητα, η ανταπόκριση και η ανάκαμψη
(Marley, Ward και Hill, 2014).

3.3 Παράγοντες που καθιστούν την εφοδιαστική αλυσίδα και
την εφοδιαστική ευαίσθητες στις πολύπλοκες επείγουσες
καταστάσεις
Παραδοσιακά οι σχεδιασμοί των εφοδιαστικών αλυσίδων επικεντρώνεται κυρίως στην
οικονομική αποδοτικότητα (Nahmias, 2009) με τις επιχειρηματικές τους πρακτικές να έχουν
σχεδιαστεί για έναν στατικό και σταθερό κόσμο (Monahan, Laudicina, και Attis, 2003). Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα οι εφοδιαστικές αλυσίδες να είναι ευαίσθητες/ ευάλωτες στις διαταράξεις
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που προκαλούνται από καταστροφές. Οι τέσσερις κύριοι παράγοντες που καθιστούν τις
εφοδιαστικές αλυσίδες ευαίσθητες έχουν ως εξής (Stecke και Kumar, 2009):
1. Αριθμός σημείων έκθεσης: οι πρώτες ύλες προτού φτάσουν σε έναν πελάτη με τη
μορφή τελικού προϊόντος, μπορούν να ταξιδέψουν σε διάφορες γεωγραφικές και
πολιτικές περιοχές, να αλλάξουν ιδιοκτησία και να μεταφερθούν με διαφορετικούς
τρόπους μεταφοράς. Όλα αυτά είναι πιθανά σημεία όπου μία εφοδιαστική αλυσίδα
εκτίθεται σε διαταράξεις. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Ασία
και αποστέλλεται σε πελάτες στις ΗΠΑ είναι ευάλωτο σε ανθρωπογενείς και φυσικές
καταστροφές που μπορεί να συμβούν στις ΗΠΑ ή την Ασία. Όμοια η πιθανότητα
διατάραξης από αιτίες όπως πτωχεύσεις, απεργίες εργαζομένων και ατυχήματα μπορεί
να εξαρτάται από τον αριθμό ιδιοκτησιών από τις οποίες περνά ένα προϊόν.
Αν και οι σύγχρονες τάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η παγκοσμιοποίηση, η
αποκέντρωση και η εξωτερική ανάθεση καθιστούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες
αποτελεσματικές, αυξάνουν παράλληλα και τον αριθμό των σημείων έκθεσης. Η
παγκοσμιοποίηση, που περιλαμβάνει την υπεράκτια προμήθεια, κατασκευή και
συναρμολόγηση, αυξάνει τον αριθμό των γεωγραφικών περιοχών από τις οποίες περνά
ένα προϊόν, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των κλιματολογικών και πολιτικών
καταστροφών που μπορεί να διαταράξουν μία εφοδιαστική αλυσίδα. Ομοίως, η
εξωτερική ανάθεση μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα η
εφοδιαστική αλυσίδα να είναι πιο ευαίσθητη. Η αποκέντρωση αυξάνει τον αριθμό των
εταιρειών που εμπλέκονται σε μία εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν
να βρίσκονται μακριά η μία από την άλλη, αυξάνοντας τη γεωγραφική και πολιτική
έκθεση σε καταστροφές.
Με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων και των διαδικασιών, οι
σημερινές εφοδιαστικές αλυσίδες δεν αποτελούν πάντα μία γραμμική αλυσίδα
εταιρειών. Αντίθετα αποτελούν συχνά έναν σύνθετο ιστό διασυνδεδεμένων εταιρειών.
Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα, αυτή η πολυπλοκότητα παρακινεί
τις εφοδιαστικές αλυσίδες να μετατραπούν σε συστήματα που είναι αποκεντρωμένα
(για να επιτύχουν τεχνογνωσία και αποδοτικότητα) και που χρησιμοποιήσουν τη
παγκόσμια προμήθεια. Αυτά με τη σειρά τους αυξάνουν τον αριθμό των σημείων
έκθεσης, καθιστώντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες πιο ευάλωτες.
2. Απόσταση ή/ και χρόνος: η εξωτερική ανάθεση, η παγκοσμιοποίηση και η
αποκέντρωση καθιστούν επίσης την εφοδιαστική αλυσίδα πιο ευαίσθητη, καθώς
αυξάνουν την απόσταση ή/ και το χρόνο που χρειάζεται τα υλικά για να ταξιδέψουν
μεταξύ των διαφορετικών μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αύξηση της
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απόστασης ή/ και του χρόνου καθιστά δύσκολο τον έλεγχο και τον συντονισμό μίας
εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας ευκολότερη την εμφάνιση διαταραχών.
3. Ευελιξία: άλλες πρακτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η αποκλειστική
προμήθεια καθιστούν επίσης την εφοδιαστική αλυσίδα πιο ευαίσθητη, αφού μειώνουν
την ευελιξία της. Η χρήση πολύ λίγων ή/ και ενός μόνο προμηθευτή μπορεί να
δημιουργήσει εξάρτηση από τους προμηθευτές.
4. Πλεονασμός: οι πολιτικές αποθεμάτων της τελευταίας στιγμής και λιτών λειτουργιών
έχουν σημαντικούς οικονομικούς λόγους εφαρμογής. Ωστόσο η εξοικονόμηση που
στοχεύεται από τις συγκεκριμένες πολιτικές έχει κόστος. Η εξοικονόμηση
επιτυγχάνεται μειώνοντας το αποθέματα ασφαλείας και τα πλεονασματικά
αποθέματα, αυξάνοντας την ευαισθησία καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες χάνουν την
ικανότητα να απορροφούν τις ασυνήθιστες διαταράξεις του συστήματος. Αν μια
εταιρεία επιζητά με ζήλο την αποτελεσματικότητα θέλοντας να είναι λιτή, έχοντας
λιγότερα αποθέματα, καθώς και μία κατασκευή προϊόντων της τελευταίας στιγμής,
τότε είναι σίγουρα πιο ευάλωτη στις μεγάλες διαταράξεις που μπορούν να
προέρχονται από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές (Lee, 2001).

3.4 Συνήθεις στρατηγικές μείωσης της επίπτωσης των
πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων
Οι συνήθεις στρατηγικές για την μείωσης της επίπτωσης των πολύπλοκών επειγουσών
καταστάσεων χωρίζονται βάσει των Monahan, Laudicina και Attis (2003) στις εξής τρεις
βασικές κατηγορίες - στάδια:
1. Προληπτικές στρατηγικές: αν είναι εφικτό και επιτρεπτό με βάση το κόστος, ένας
οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει στρατηγικές που καθιστούν τις εφοδιαστικές
αλυσίδες ανεπηρέαστες από οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε καταστροφές. Αυτές οι
στρατηγικές είναι οι λεγόμενες προληπτικές στρατηγικές, που είναι αποφάσεις, σχέδια
και ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση της ευαισθησίας στις διαταράξεις και στη
μείωση της πιθανότητας διαταράξεων. Αυτές οι στρατηγικές συμβάλλουν στη μείωση
του αριθμού των σημείων έκθεσης, ενώ μπορούν επίσης να μειώσουν τις επιπτώσεις
μίας καταστροφής στην εφοδιαστική αλυσίδα:
•

Επιλογή «ασφαλών» τοποθεσιών: η συχνότητα και ο τύπος των καταστροφών
ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή. Η Ασία για παράδειγμα είναι πιο επιρρεπής
σε σεισμούς από την Ευρώπη, ενώ και οι τρομοκρατικές επιθέσεις παρατηρούνται
συχνότερα σε ορισμένες χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο. Εκτός από τη
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γεωγραφική θέση και τη χώρα, άλλοι παράγοντες όπως η ιδιοκτησία, η κυβέρνηση
και η οικονομική κατάσταση επηρεάζουν επίσης την πιθανότητα καταστροφής.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, οι κίνδυνοι διαταραχής μπορούν να μειωθούν
σημαντικά επιλέγοντας τοποθεσίες που είναι λιγότερο ευαίσθητες σε
καταστροφές.
•

Επιλογή εύρωστων και δυναμικών προμηθευτών και μέσων μεταφοράς: ένας
προμηθευτής που είναι καλά προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση
καταστροφών μπορεί να μειώσει την ευαισθησία ολόκληρης της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Συχνά η μεταφορά είναι το πιο ευάλωτο τμήμα μίας εφοδιαστικής
αλυσίδας. Η επιλογή μιας εταιρείας μεταφορών που έχει τη δυνατότητα να
χειρίζεται τις διαταραχές μπορεί να παρέχει σταθερότητα κατά τη διάρκεια
καταστροφών.

•

Καθιέρωση ασφαλών συνδέσμων επικοινωνίας: οι αξιόπιστοι και ισχυροί
σύνδεσμοι επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο και το συντονισμό
των λειτουργιών μίας διασπαρμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τις εφοδιαστικές
αλυσίδες να είναι πλέον αυξημένα αποκεντρωμένες και παγκόσμιες, η ανάγκη και
τα οφέλη των ασφαλών συνδέσμων επικοινωνίας είναι σημαντικά.

•

Επιβολή και ενίσχυση της ασφάλειας: η ασφάλεια μπορεί να συμβάλει στην
πρόληψη κάποιων εσκεμμένων ανθρωπογενών καταστροφών. Η ασφάλεια
πληροφοριών για παράδειγμα μπορεί να αποτρέψει τις επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο από χάκερ, τους ιούς των υπολογιστών και τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας.

•

Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού: η κατανόηση των
υπαλλήλων μπορεί να έχει τεράστιες αποδόσεις. Για παράδειγμα, οι βασικές
πληροφορίες μπορούν να αποτρέψουν την πρόσληψη εργαζομένων που έχουν
εγκληματικό

υπόβαθρο.

Επιπλέον,

τέτοιες

πληροφορίες

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση κρίσιμων και ευαίσθητων ευθυνών και
καθηκόντων. Επιπλέον μία στενή σχέση με τους εργαζομένους μπορεί να
βοηθήσει στην αποφυγή απεργιών και διακοπών της παραγωγής.
2. Πρακτικές κατόπιν προειδοποίησης: μία εκ των προτέρων προειδοποίηση ή πρόβλεψη
μίας καταστροφής μπορεί να προσφέρει σε μία εταιρεία πολύτιμο χρόνο
προετοιμασίας για να ευθυγραμμίσει τις δυνατότητές της για την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων διαταραχής:
•

Ενίσχυση της ορατότητας και του συντονισμού: οι οργανισμοί σε μία εφοδιαστική
αλυσίδα είναι ευάλωτοι σε καταστροφές που μπορούν να επηρεάσουν
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οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο κάθετος συντονισμός μπορεί
να βοηθήσει στην αποτροπή μίας καταστροφής από τη διακοπή/ διατάραξη
πολλαπλών σταδίων. Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες
να προβλέψουν ένα πρόβλημα παρασκευής σε έναν προμηθευτή ή πελάτη. Ο
οριζόντιος συντονισμός μπορεί επίσης να επιτρέψει σε εταιρείες (ακόμη και στους
ανταγωνιστές) να προβλέψουν διαταραχές, όπως αλλαγή ενός νόμου, η αλλαγή
των προτιμήσεων των πελατών και οι αλλαγές στην τεχνολογία. Οι προμηθευτές
μπορούν επίσης να προσφέρουν εξειδικευμένα λογισμικά που επιτρέπουν την
εκτεταμένη προβολή σε μία εφοδιαστική αλυσίδα.
•

Αύξηση της ορατότητας των μεταφορών: οι άμεσες και έγκαιρες πληροφορίες
σχετικά με τις διακοπές της μεταφοράς μπορούν να επιτρέψουν στους διαχειριστές
να προετοιμάσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες με καλύτερο τρόπο, αποφεύγοντας
έτσι τις διακοπές λειτουργίας στις εγκαταστάσεις τους. Για παράδειγμα, τα
οχήματα μεταφοράς μπορούν να αλλάξουν δρόμο μέσω εναλλακτικών διαδρομών,
μπορούν να αυξηθούν οι παραγγελίες σε άλλους προμηθευτές για τους οποίους οι
διαδρομές μεταφοράς είναι αδιάκοπες και οι παραγγελίες μπορούν να
επισπευστούν.

•

Παρακολούθηση των προβλέψεων του καιρού: χρησιμοποιώντας κατάλληλα
λογισμικά, μία εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί την πρόγνωση του καιρού, για
να παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τους προμηθευτές και τις
διαδρομές μεταφοράς τους.

•

Λειτουργία βάσει του επιπέδου τρομοκρατικών επιθέσεων: για τις εφοδιαστικές
αλυσίδες, η αύξηση του επιπέδου απειλής μίας τρομοκρατικής επίθεσης αυξάνει
τις καθυστερήσεις στα λιμάνια εισόδου λόγω υψηλότερων ελέγχων στα σύνορα ή
τα τελωνεία. Κατά συνέπεια η παρακολούθηση του επιπέδου τρομοκρατικών
επιθέσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Άλλωστε ένα αυξημένο επίπεδο μπορεί να
απαιτήσει από τις εταιρείες να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι μπορούν
να διαταράξουν τις κανονικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

•

Παρακολούθηση των τάσεων: τάσεις όπως αλλαγές στις προτιμήσεις των
πελατών, στους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και στην τεχνολογία
μπορούν να δημιουργήσουν διαταραχές. Αυτές οι διαταραχές μπορούν να
οδηγήσουν σε απώλεια αγορών, σε αυξημένους φόρους και αυξημένο
ανταγωνισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τάσεις εμφανίζονται αργά και
παρέχουν χρόνο στους οργανισμούς να προσαρμοστούν. Ωστόσο αλλαγές, όπως
σε νόμους και κανονισμούς μπορεί να συμβούν ξαφνικά.
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3. Στρατηγικές αντιμετώπισης: οι στρατηγικές αντιμετώπισης παρέχουν στην
εφοδιαστική αλυσίδα τη δυνατότητα μετριασμού των επιπτώσεων μίας διαταραχής.
Αυτές οι στρατηγικές βασίζονται στην ευελιξία και τον πλεονασμό σε στοιχεία,
εξαρτήματα και συστατικά, τα οποία παρέχουν επιλογές που μπορούν να επιτρέψουν
σε μία εταιρεία να αντισταθμίσει τις απώλειες σε ένα μέρος μίας εφοδιαστικής
αλυσίδας με κέρδη από διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και επιλογές:
•

Διατήρηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με ευέλικτους και πλεονασματικούς
πόρους: η ύπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων σε διαφορετικές γεωγραφικές και
πολιτικές περιοχές μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μίας ταυτόχρονης διακοπής
σε πολλές περιοχές. Οι πλεονασματικοί ή ευέλικτοι πόροι σε αυτές τις
εγκαταστάσεις μπορούν να παρέχουν ικανότητα μετριασμού των διαταραχών. Οι
διαταραχές σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο μπορούν να αντισταθμιστούν με την
αύξηση της παραγωγής σε άλλες τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας πόρους που
διαφορετικά θα ήταν περιττοί.

•

Διατήρηση επιπλέον αποθέματος: το πλεονασματικό απόθεμα μπορεί να
μετριάσει τις διακοπές χωρίς να επηρεάσει τις κανονικές λειτουργίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η έλλειψη αποθέματος σε έναν προμηθευτή μπορεί να
οδηγήσει σε έλλειψη προμηθειών σε οργανισμούς μέχρι και τη γραμμή παραγωγής
σε μία εφοδιαστική αλυσίδα. Εκτός από τον μετριασμό των διαταραχών, το
επιπλέον απόθεμα παρέχει το πλεονέκτημα ότι βοηθά στην αντιμετώπιση
καθημερινών διακυμάνσεων της ζήτησης.

•

Διαμόρφωση

εναλλακτικών

προμηθευτών:

η

μη

διαθεσιμότητα

ενός

εναλλακτικού προμηθευτή μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διακοπής.
Κατά τη διάρκεια μίας διατάραξης σε έναν προμηθευτή, άλλοι ανεμπόδιστοι
προμηθευτές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους
για να καλύψουν το μερίδιο παραγωγής του προμηθευτή που υπέστη τη
διατάραξη. Η διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας μέσω πολλών
προμηθευτών διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της ευέλικτης παραγωγικής
ικανότητας.
•

Ευέλικτες μεταφορές: οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα πρέπει να έχουν ευελιξία στη
χρήση εναλλακτικών λύσεων μεταφοράς, όπως αεροπορικές, χερσαίες και
θαλάσσιες μεταφορές. Η ύπαρξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς είναι βέβαια
πιο σημαντική για παγκόσμιες εταιρείες. Επιλογές όπως εναλλακτικές διαδρομές
και ταχεία εξυπηρέτηση είναι επίσης σημαντικές.
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•

Διατήρηση πλεονάσματος σε κρίσιμα στοιχεία, συστατικά και εξαρτήματα:
θεωρείται πλεονέκτημα να υπάρχει πλεόνασμα για κρίσιμα στοιχεία, συστατικά
και εξαρτήματα, που μπορούν να διατηρηθούν με περιορισμένες επενδύσεις.

•

Τυποποίηση διαδικασιών: διαφορετικοί εργαζόμενοι μπορούν εύκολα να
παράγουν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις ένα προϊόν με μία τυποποιημένη και
καλά τεκμηριωμένη διαδικασία. Εάν η παραγωγή σε μία συγκεκριμένη
εγκατάσταση διακόπτεται, άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες δεν υπάρχει
διατάραξη ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την παραγωγή του
αν δεν υπάρχει τυποποίηση στην παραγωγή. Επιπλέον ο αυτοματισμός της
παραγωγής μέσω της χρήσης της τεχνολογίας βοηθά στην μείωση του κινδύνου
διατάραξης της παραγωγής.

•

Επανασχεδιασμός των αποθεμάτων: η συγκέντρωση αποθέματος με το σχεδιασμό
προϊόντων με κοινά συστατικά, στοιχεία και εξαρτήματα σε πολλά προϊόντα
επιτρέπει ένα περιορισμένο ή το ίδιο σύνολο εγκαταστάσεων να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις για πολλαπλά προϊόντα. Η αναβολή, η μαζική προσαρμογή και η
κεντρική διαχείριση αποθέματος είναι επίσης τεχνικές που εκμεταλλεύονται τη
συγκέντρωση κινδύνων, που σχετίζονται την ομοιότητα των στοιχείων, των
συστατικών και των εξαρτημάτων.

•

Επίδραση στις καταναλωτικές επιλογές: η ικανότητα μίας εταιρείας να παρακινεί
τους πελάτες να αγοράσουν αυτό που θέλει να πουλήσει είναι σημαντική τόσο
κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας όσο και της λειτουργίας κατά τη
διάρκεια μίας καταστροφής. Για παράδειγμα μία εταιρεία μπορεί να κατευθύνει
τους πελάτες να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία, εξαρτήματα και συστατικά παραγωγής, παρέχοντας κίνητρα,
όπως μία πιο προσιτή τιμή, μία έκπτωση και ούτω καθεξής.

•

Ασφάλιση με στόχο την κάλυψη των κινδύνων: η αγορά ασφάλισης για διάφορα
στοιχεία, εξαρτήματα και συστατικά παραγωγής, καθώς και για διαφορετικούς
τύπους καταστροφών είναι μια επιλογή ανοιχτή για τις εταιρείες. Διάφορα
στοιχεία, εξαρτήματα και συστατικά παραγωγής της εφοδιαστικής αλυσίδας
μπορούν να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων και κλοπής.
Η κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια περιουσιακών στοιχείων και
κερδών, τα επιπλέον κόστη και έξοδα λόγω φυσικής απώλειας ή ζημιάς στην
περιουσία της εταιρείας.
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Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή
μέτρων μετριασμού της επίδρασης των καταστροφών καταναλώνουν πόρους. Η πρόκληση
έτσι είναι να βρεθούν οικονομικά βιώσιμοι τρόποι για τη μείωση της ευαισθησίας των
εφοδιαστικών αλυσίδων. Δεν είναι σαφές ποιες στρατηγικές μπορούν να μειώσουν τους
κινδύνους χωρίς να βλάψουν την αποδοτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και των
εταιρειών που τις απαρτίζουν. Ωστόσο η βελτίωση της αντοχής της εφοδιαστικής αλυσίδας
απέναντι στις καταστροφές μπορεί παράλληλα να αυξήσει την αποδοτικότητα των
εφοδιαστικών αλυσίδων και των εταιρειών που τις απαρτίζουν. Πιθανές στρατηγικές για το
μετριασμό της επίδρασης των καταστροφών με μία παράλληλη διατήρηση της αποδοτικότητας
και αντιστάθμιση του επενδυτικού κόστους αποτελούν οι εξής (Stecke και Kumar, 2009):
1. Μείωση στους χρόνους παράδοσης και στη διακύμανση των χρόνων παράδοσης: τα
ασφαλή μέσα μεταφοράς μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του χρόνου που
απαιτείται στα τελωνεία και τα σημεία ελέγχου, ενώ οι αξιόπιστοι προμηθευτές
μπορούν να μειώσουν την ανάγκη επιθεώρησης, λογιστικής και τήρησης βιβλίων. Η
ανιχνευσιμότητα

των

μέσων

μεταφοράς

μπορεί

επίσης

να

αυξήσει

την

προβλεψιμότητα του χρόνου παράδοσης, μειώνοντας έτσι τη σχετική αβεβαιότητα και
μεταβλητότητα.
2. Βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων: η αυξημένη ορατότητα των δραστηριοτήτων των
προμηθευτών και των μέσων μεταφοράς μπορεί να μειώσει την αβεβαιότητα στις
προμήθειες. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση των χρόνων παράδοσης μπορεί να
μειώσει την ποσότητα των απαιτούμενων αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό μπορεί
επίσης να βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης και της προσφοράς.
3. Αποτελεσματικός προγραμματισμός και πρόβλεψη της παραγωγής: οι καλύτερες
αποφάσεις σε ότι αφορά το απόθεμα και οι αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την
ακριβή ζήτηση από τους πελάτες μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του
σχεδιασμού και των προβλέψεων της παραγωγής. Η ευελιξία και ο πλεονασμός
μπορούν να παρέχουν επιλογές για την εξομάλυνση των μεταβολών στην παραγωγή
λόγω των διακυμάνσεων της ζήτησης.
4. Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών: οι εταιρείες μπορούν να κερδίσουν πελάτες
καθιστώντας τα προϊόντα διαθέσιμα κατά τη διάρκεια καταστροφών, όταν οι
ανταγωνιστές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσεγγίσουν τους πελάτες. Ο
καλύτερος συντονισμός μεταξύ προμηθευτή, κατασκευαστή και λιανοπωλητή μπορεί
επίσης να βοηθήσει στην κατανόηση και την ικανοποίηση των προσδοκιών και των
επιλογών των πελατών.
5. Βελτιωμένη διαχείριση της ζήτησης: ο συντονισμός και η αυξημένη ορατότητα μεταξύ
των εταιρειών της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να παρέχουν κρίσιμες
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πληροφορίες για τη διαχείριση της ζήτησης. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις για την
τιμή και την προώθηση μπορούν να ληφθούν με βάση τη διαθεσιμότητα προμηθειών
και τη ζήτηση από τους πελάτες. Τα δομοστοιχειώτα προϊόντα βοηθούν επίσης στη
διαχείριση της ζήτησης, καθώς τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούν κοινές τμήματα, που
συναρμολογούνται για να σχηματίσουν τελικά προϊόντα. Χρησιμοποιώντας τέτοια
προϊόντα και παράλληλα την αναβολή, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν τον αριθμό
των εξαρτημάτων, των στοιχείων και των συστατικών που απαιτούνται για την
παραγωγή μιας ποικιλίας τελικών προϊόντων. Έτσι η εταιρεία μπορεί να επιτύχει
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με περιορισμένο κατάλογο στοιχείων.
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4
Μεθοδολογία

4.1 Ερευνητικός σχεδιασμός
Η διπλωματική αποτελείται από δύο διαφορετικά μέρη. Στο πρώτο μέρος λαμβάνει χώρα μία
βιβλιογραφική επισκόπηση δευτερογενών πηγών κυρίως ποιοτικών δεδομένων, που σα στόχο
έχουν να απαντήσουν στα τρία πρώτα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας:
1. Πώς έχουν επηρεάσει οι διάφορες πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις (σεισμοί,
πανδημίες και ούτω καθεξής) τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής
και ποια μέτρα λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της επίδρασης αυτής;
2. Πώς έχει επηρεάσει ο COVID-19 τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο;
3. Ποια η επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και σε ποιες αλλαγές έχει οδηγήσει
η επίδραση αυτή στην παροχή υπηρεσιών των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο;
4. Ποια μέτρα έχουν πάρει οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής σε
παγκόσμιο επίπεδο για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19;

Σημειώνεται πως η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής
επισκόπησης είναι η απαγωγική (deductive) προσέγγιση, που ξεκινά από τα πιο γενικά και
προχωρά προς τα πιο ειδικά στοιχεία και δεδομένα με στόχο να καλύψει το ερευνητικό
αντικείμενο μίας έρευνας (Reyes, 2004). Έτσι για παράδειγμα, η έρευνα προχωρά από το πιο
γενικό ζήτημα της επίδρασης γενικότερα των πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων στις
εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής και προχωρά στο πιο συγκεκριμένο ζήτημα
της επίδρασης του COVID-19 στις εταιρείες αυτές και στη συνέχεια στο ακόμη πιο
συγκεκριμένο ζήτημα της επίδρασης του COVID-19 στα αποθέματα των εταιρειών αυτών.
54

Ακόμη σημειώνεται ότι για την εύρεση των απαραίτητων δευτερογενών δεδομένων της
βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά από διαφορετικές πηγές με τις
κυρίαρχες να αποτελούν άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά
συνέδρια. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα εργασίας, βιβλία και ιστοσελίδες σχετιζόμενα
με το ερευνητικό αντικείμενο της έρευνας.
Το πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο για την
ανάπτυξη του δεύτερου μέρους, που αποτελεί μία πρωτογενή ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα
στο δεύτερο μέρος λαμβάνει χώρα μία έρευνα ερωτηματολογίου, που σα στόχο έχει να
αναδείξει την άποψη εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο COVID-19 στην εταιρεία τους, β) την επίδραση
του COVID-19 στα αποθέματα και τις αλλαγές που η επίδραση αυτή έχει επιφέρει στην
παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας τους και γ) τα μέτρα που έχουν πάρει για να περιορίσουν
την επίδραση του COVID-19 και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Με άλλα λόγια
στο δεύτερο μέρος απαντάται το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας.

4.2 Δείγμα και μέθοδος δειγματοληψίας
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής. Από τον πληθυσμό αυτό προκύπτει
και το δείγμα της έρευνας. Ειδικότερα κατόπιν αναζήτησης στο διαδίκτυο προέκυψαν 186
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (τις δύο
δηλαδή περιοχές στις οποίες βρίσκεται η πλειοψηφία των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται
στους συγκεκριμένους δύο κλάδους). Οι εταιρείες αυτές επικοινωνήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με το στόχο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην έρευνα.
Ωστόσο λόγω του ότι την περίοδο εκπόνησης της πρωτογενούς έρευνας της εργασίας (15
Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2020), ο COVID-19 ήταν σε έξαρση με αποτέλεσμα ένα γενικό
lockdown στη χώρα, ο αριθμός των εταιρειών που τελικά επέλεξαν να συμμετάσχουν στην
έρευνα ήταν περιορισμένος. Ειδικότερα στην έρευνα συμμετείχαν 56 εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής.
Σημειώνεται ότι στο σύνολό τους οι 56 αυτές εταιρείες εδράζονταν στην Αττική.
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία,
που αποτελεί μία μέθοδο δειγματοληψίας μη πιθανότητας, στην οποία το δείγμα επιλέγεται
βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (Ray, 2012).
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4.3 Ερευνητικό εργαλείο
Το ερευνητικό εργαλείο αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων κλειστού τύπου
πολλαπλών επιλογών ή τύπου πενταβάθμιας κλίμακας Likert (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ,
ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ, συμφωνώ και συμφωνώ απόλυτα). Ειδικότερα το περιεχόμενα
του ερωτηματολόγιου έχει ως εξής (περισσότερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα Β):
1. Ενότητα γενικών ερωτήσεων για τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής: περιλαμβάνονται έξι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αναφέρονται
μεταξύ άλλων στις κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες, στο
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και στα έτη δραστηριοποίησής τους στη βιομηχανία
εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής.
2. Ενότητα ερωτήσεων αναφορικά με τον γενικό αντίκτυπο του COVID-19:
περιλαμβάνονται έξι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μία ερώτηση πενταβάθμιας
κλίμακας Likert που αναφέρονται μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν
οι εταιρείες στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, στην επίδραση του
COVID-19 στις παραγγελιές προϊόντων εξαγωγής και εισαγωγής, τους χρόνους
παράδοσης και το ανθρώπινο δυναμικό.
Το περιεχόμενο των ερωτήσεων διαμορφώθηκε βάσει του θεωρητικού υπόβαθρου και
πιο συγκεκριμένα βάσει της ανάδειξης μίας σειράς επιδράσεων τόσο των
διαφορετικών πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων όσο και του COVID-19. Βέβαια
η εστίαση αποδόθηκε κυρίως στην επίδραση του COVID-19.
3. Ενότητα ερωτήσεων αναφορικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στα αποθέματα:
περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αναφέρονται στην
επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα των εταιρειών και στην επίδραση που είχε η
ενδεχόμενη αλλαγή των αποθεμάτων στην παροχή υπηρεσιών τους.
Το περιεχόμενο των ερωτήσεων διαμορφώθηκε βάσει του θεωρητικού υπόβαθρου και
πιο συγκεκριμένα βάσει της ανάδειξης μίας σειράς επιδράσεων του COVID-19 στα
αποθέματα, καθώς και της επίπτωσης των επιδράσεων αυτών.
4. Ενότητα ερωτήσεων αναφορικά με τα μέτρα που πήραν οι εταιρείες για την
αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19: περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών που αναφέρονται τα μέτρα που πήραν οι εταιρείες για την
αντιμετώπιση του αντίκτυπου του COVID-19 και στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.
Το περιεχόμενο των ερωτήσεων διαμορφώθηκε βάσει του θεωρητικού υπόβαθρου και
πιο συγκεκριμένα βάσει της ανάδειξης μίας σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση τόσο

56

των διαφορετικών πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων όσο και του COVID-19.
Βέβαια η εστίαση και πάλι αποδόθηκε κυρίως στην επίδραση του COVID-19.

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στο δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο
εκπόνησης ερευνών ερωτηματολόγιου, Google Forms. Με τη μορφή αυτή διανεμήθηκε μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής.

4.3.1 Εγκυρότητα περιεχομένου
Με στόχο να διαπιστωθεί η εγκυρότητα περιεχομένου, το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μία
πιλοτική ομάδα πριν να αποσταλεί στο σύνολο του δείγματος. Ειδικότερα η πιλοτική αυτή
ομάδα, που παρουσίαζε όμοια χαρακτηριστικά με αυτά της ομάδας - στόχου (ελληνικές
εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της
εφοδιαστικής), αποτελούνταν από έξι εταιρείες. Από τις εταιρείες αυτές οι τρεις
δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι άλλες τρεις στον κλάδο της
εφοδιαστικής. Οι εταιρείες αυτές κλήθηκαν να αξιολογήσουν το ερωτηματολόγιο ώστε να
εντοπιστούν και να αποκλειστούν πιθανές παρανοήσεις ή/ και λανθασμένες αντιλήψεις σε ότι
αφορά το περιεχόμενου του ερωτηματολόγιο.
Κατά συνέπεια για τον έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) (Fink και Litwin, 1995).
Από την αξιολόγηση των έξι παραπάνω εταιρειών δεν προέκυψε κάποια συγκεκριμένη
παρατήρηση διόρθωσης αναφορικά με τις ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου. Μικρές προτάσεις
διόρθωσης της διατύπωσης λήφθηκαν υπόψη και το ερωτηματολόγιο απέκτησε τη μορφή, που
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β.

4.3.2 Αξιοπιστία
Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολόγιου χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις
που δόθηκαν από την παραπάνω πιλοτική ομάδα και ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s
alpha, που αξιολογεί αν τα συγκεντρωμένα στοιχεία της εκάστοτε έρευνας εξηγούν με επαρκή
και ορθό τρόπο τις επιλεγμένες μεταβλητές. Σημειώνεται ότι για να είναι ένα ερωτηματολόγιο
αξιόπιστο ο συγκεκριμένος συντελεστής πρέπει να έχει τιμές πάνω από το 0,7 (Fink και Litwin,
1995). Χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο SPSS, o συντελεστής αξιοπιστίας
Cronbach’s alpha για τις απαντήσεις της πιλοτικής ομάδας προέκυψε ίσος με 0,78. Έτσι το
ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε ως αξιόπιστο.
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4.4 Ανάλυση δεδομένων
Για την ανάλυση των δεδομένων αρχικά χρησιμοποιήθηκε μία απλή στατιστική ανάλυση των
απαντήσεων των συμμετεχόντων κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα ποσοστά
διαφοροποίησης των απαντήσεων των εκπροσώπων των εταιρειών. Στην συνέχεια για τα
ποσοστά αυτά και όπου κρίθηκε σκόπιμο έλαβε χώρα μία ανάλυση ανεξαρτησίας χ2 ώστε να
διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών. Στην περίπτωση που
αποδεικνυόταν σχέση μεταξύ των μεταβλητών, αναπτύσσονταν συγκεντρωτικοί Πίνακες ώστε
να διερευνηθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη σχέση.

4.5 Περιορισμοί
Ο μοναδικός περιορισμός στην έρευνα σχετίζεται με το μικρό αριθμό του δείγματος ως
αποτέλεσμα της έξαρσης, όπως προειπώθηκε, του COVID-19 και του συνεπακόλουθου
γενικού lockdown στη χώρα. Ωστόσο οι χρονικοί περιορισμοί για την ολοκλήρωση της
έρευνας δεν επέτρεψαν στον εκπονητή να αυξήσει το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσε
να περιμένει για να αρθεί το lockdown και η επίδραση του COVID-19, ώστε η συμμετοχή των
εταιρειών στην έρευνα πιθανώς να αυξηθεί.

4.6 Ηθικά ζητήματα
Τα ηθικά ζητήματα που αφορούν κάθε έρευνα, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι,
αναφέρονται στην εμπιστευσιμότητα των απαντήσεων, στην εξασφάλιση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων, καθώς και της εξασφάλισης της εθελοντικής συμμετοχής τους (Miller, Birch
και Mauthner, 2012).
Για την εξασφάλιση ότι τα τρία αυτά ηθικά ζητήματα θα καλύπτονται στην εισαγωγή του
ερωτηματολόγιου εξηγήθηκαν σαφώς ο σκοπός διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και ότι οι
απαντήσεις των συμμετεχόντων θα παρέμεναν σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικές και
ανώνυμες, καθώς και ότι η συμμετοχή τους θα ήταν καθαρά εθελοντική. Επιπλέον τονίστηκε
ότι οι απαντήσεις θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων
και των συμπερασμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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5
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

5.1 Εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές
Τις ανεξάρτητες μεταβλητές στην παρούσα έρευνα αποτελούν τα αποτελέσματα που έχουν
προκύψει από την ενότητα γενικών ερωτήσεων για τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και
εφοδιαστικής του ερωτηματολόγιου, που αποτελούν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων εταιρειών. Από την άλλη, τις εξαρτημένες μεταβλητές αποτελούν όλα τα
αποτελέσματα των υπόλοιπων ενοτήτων του ερωτηματολόγιου.

5.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων
5.2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Η πρώτη ερώτηση της ενότητας των γενικών ερωτήσεων για τις εταιρείες εφοδιαστικής
αλυσίδας και εφοδιαστικής ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν ποιες
είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ως αυτοτελές προϊόν προς τους πελάτες της ή οι
εξατομικευμένες εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας ως προς την δικιά της παραγωγή. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:
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Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ως αυτοτελές προϊόν
προς τους πελάτες της ή εξατομικευμένες εσωτερικές
διαδικασίες της εταιρείας ως προς την δικιά της
παραγωγή (%)
7

2

7

13

11

18

9

34
Αποθήκευση

Διανομή

Μεταφορές

Εξυπηρέτηση πελατών

Πληροφοριακά συστήματα logistics

Σχεδιασμός συστημάτων logistics

Αποθήκευση - διανομή

Μεταφορές - αποθήκευση - διανομή

Σχήμα 5.1 Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ως αυτοτελές προϊόν προς τους πελάτες της ή οι
εξατομικευμένες εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας ως προς την δικιά της παραγωγή

Όπως φαίνεται από το παραπάνω Σχήμα, οι απαντήσεις ποικίλουν. Όμως η πλειοψηφία (34%)
των εταιρειών παρέχει υπηρεσίες μεταφορών. Ακολουθούν οι εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες διανομής (18%), αποθήκευσης (13%) και πληροφοριακών συστημάτων logistics.
Αντίθετα ιδιαίτερα μικρό είναι το ποσοστό των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες τόσο
αποθήκευσης όσο και διανομής. Επιπλέον δεν υπάρχουν εταιρείες που να παρέχουν υπηρεσίες,
διαδικασίας προμηθειών, παραγγελιών, διαχείρισης αποθεμάτων, συσκευασίας, διαχείρισης
επιστροφών, ελέγχου και ανεφοδιασμού, προστιθέμενης αξίας και σχεδιασμού συστημάτων
logistics.
Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.2. Βάσει του
συγκεκριμένου σχήματος προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (88%) είναι ιδιωτικές
εταιρείες, ενώ μόλις ένα 22% είναι ξένης ιδιοκτησίας. Από την άλλη δεν υπάρχουν
κοινοπραξίες ή εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας.
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Ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρείας (%)
12

88
Ιδιωτική εταιρεία

Ξένη Ιδιοκτησία

Σχήμα 5.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρείας

Η τρίτη ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν τα έτη
δραστηριοποίησης της εταιρείας σας στη βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:

Έτη δραστηριοποίησης της εταιρείας σας στη
βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics (%)
7

30

63

6-10 έτη

11-15 έτη

Πάνω από 20 έτη

Σχήμα 5.3 Έτη δραστηριοποίησης της εταιρείας στη βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας και
logistics

Όπως φαίνεται από το παραπάνω Σχήμα η σημαντική πλειοψηφία των εταιρειών (63%)
δραστηριοποιείται στη βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics για πάνω από 20 έτη.
Σημαντικό είναι και το ποσοστό (30%) των εταιρειών με 11 έως 15 έτη δραστηριοποίησης στη
συγκεκριμένη βιομηχανία. Αντίθετα σχετικά χαμηλό είναι το ποσοστό (7%) των εταιρειών με
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6 έως 10 έτη, ενώ δεν υπάρχουν εταιρείες με 16 έως 20 έτη δραστηριοποίησης στη
συγκεκριμένη βιομηχανία.
Η τέταρτη ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν το επίπεδο
δραστηριοποίηση της εταιρείας. Βάσει των αποτελεσμάτων που φαίνονται στο παρακάτω
Σχήμα διαπιστώνεται ότι μία σημαντική πλειοψηφία (59%) των εταιρειών παρέχει τις
υπηρεσίες της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολουθούν οι εταιρείες οι που δραστηριότητές τους
ασκούνται σε ευρωπαϊκό (23%) και σε εθνικό επίπεδο (18%).

Δραστηριοποίηση της εταιρείας (%)
18

59

Σε εθνικό επίπεδο

23

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο

Σχήμα 5.4 Δραστηριοποίηση της εταιρείας

Η πέμπτη ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν τον αριθμό
των εργαζομένων που απασχολούνται από την εταιρεία. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο
Σχήμα 5.5. Βάσει του συγκεκριμένου Σχήματος διαπιστώνεται ότι μία σημαντική πλειοψηφία
(64%) απασχολεί 11 με 50 εργαζόμενους. Ακολουθούν οι εταιρείες που απασχολούν
περισσότερους από 100 εργαζόμενους (21%) και 51 με 100 εργαζόμενους (13%). Υπάρχει
ωστόσο και ένα μικρό ποσοστό (3%), που επέλεξε να μην απαντήσει στη συγκεκριμένη
ερώτηση. Τέλος δεν υπάρχουν εταιρείες που να απασχολούν 1 με 10 μόνο εργαζόμενους.
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Αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την
εταιρεία (%)
2
21

13
64

11 με 50

51 με 100

Περισσότεροι από 100

Δεν απαντώ

Σχήμα 5.5 Αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την εταιρεία

Στην έκτη και τελευταία ερώτηση της ενότητας των γενικών ερωτήσεων ζητούσε από τους
εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν τον κύριο/ κύριους βιομηχανικούς κλάδους τους
οποίους εξυπηρετεί η εταιρεία. Βάσει των αποτελεσμάτων του Σχήματος 5.6 διαπιστώνεται
ότι οι απαντήσεις ποικίλουν. Ωστόσο μία σημαντική πλειοψηφία (57%) εξυπηρετεί τη
βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης. Ακολουθούν με μειούμενο ποσοστό οι εταιρείες που
εξυπηρετούν α) τη βιομηχανία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών (13%), β) τη βιομηχανία
τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνίας και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (ίδιο
ποσοστό της τάξης του 11%), γ) διαφορετικές βιομηχανίες, όπως αυτή που σχετίζεται με το
ξηρό βιομηχανικό φορτίο παντός τύπου ή/ και το σύνολο των βιομηχανιών, που δόθηκαν ως
πιθανές απαντήσεις από την ερώτηση (5%) και τέλος δ) τη βιομηχανία εφοδιαστικής αποθήκευσης - διανομής (4%). Αντίθετα δεν υπάρχουν εταιρείες που να εξυπηρετούν
αποκλειστικά την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία χημικών, τη φαρμακοβιομηχανία ή
τη βιομηχανία παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης αγροτικών ή κτηνοτροφικών
προϊόντων.
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Κύριος/ κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι τους οποίους
εξυπηρετεί η εταιρεία (%)
4

5

11

11

57

13

Εφοδιαστική - Αποθήκευση - Διανομή
Βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης
Βιομηχανία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
Βιομηχανία τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνίας
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Ξηρό βιομηχανικό φορτίο παντός τύπου/ Όλες τις βιομηχανίες εισαγωγής
και εξαγωγής εμπορευμάτων/ Όλα τα παραπάνω

Σχήμα 5.6 Κύριος/ κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι τους οποίους εξυπηρετεί η εταιρεία

5.2.2 Στατιστική ανάλυση
Μετά τις γενικές ερωτήσεις ακολουθούν επτά ερωτήσεις που αναφέρονται στο γενικό
αντίκτυπο του COVID-19. Ειδικότερα η πρώτη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών
να δηλώσουν σε ποιο βαθμό αντιμετώπισε η εταιρεία τις μία σειρά από προκλήσεις στην ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19. Οι προκλήσεις και αντίστοιχα οι
απαντήσεις των εκπροσώπων φαίνονται στο Σχήμα 5.7. Από το συγκεκριμένο Σχήμα
διαπιστώνονται τα εξής:
1. Σε ότι αφορά την αποδιοργάνωση/ παρακώλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας οι
εκπρόσωποι των εταιρειών μοιάζουν διχασμένοι. Ειδικότερα ενώ ένα 39%
τουλάχιστον διαφωνεί (διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα) ότι η εφοδιαστική αλυσίδα
αποδιοργανώθηκε/ παρακωλύθηκε, ένα 32% τουλάχιστον συμφωνεί, ενώ και ένα 29%
ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί.
2. Σε ότι αφορά την αποδιοργάνωση/ παρακώλυση των logistics οι εκπρόσωποι των
εταιρειών μοιάζουν πιο αποφασισμένοι. Ειδικότερα με μία πλειοψηφία της τάξης του
59% τουλάχιστον διαφωνούν ότι τα logistics αποδιοργανώθηκαν/ παρακωλύθηκαν.
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Αντίθετα ένα 20% τουλάχιστον συμφωνεί, ενώ και ένα 21% ούτε συμφωνεί, ούτε
διαφωνεί.
3. Σε ότι αφορά την αποδιοργάνωση/ παρακώλυση του τομέα παραγωγής - μεταποίησης,
οι εκπρόσωποι των εταιρειών μοιάζουν με παρόμοια ποσοστά να συμμερίζονται τις
απόψεις τους σε ότι αφορά την αποδιοργάνωση/ παρακώλυση των logistics. Ωστόσο
στην περίπτωση αυτή τα ποσοστά των διαφωνούντων όσο και των συμφωνούντων
έχουν μειωθεί (52% και 14% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό αυτών που διατηρούν μία
ουδέτερη άποψη (ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν) έχει αυξηθεί (34%).
4. Σε ότι αφορά τη διατήρηση ρευστότητας/ κεφαλαίου για τη συντήρηση των
λειτουργιών, οι εκπρόσωποι των εταιρειών μοιάζουν και πάλι διχασμένοι. Πιο
συγκεκριμένα με μία οριακή πλειοψηφία (42%) τουλάχιστον να συμφωνούν. Αντίθετα
τουλάχιστον διαφωνούν με ένα ποσοστό 27%, ενώ οι ουδέτεροι αποτελούν το 30%.
5. Σε ότι αφορά τη μείωση του κύκλου εργασιών, οι εκπρόσωποι των εταιρειών μοιάζουν
για πρώτη φορά με μία οριακή πλειοψηφία τουλάχιστον να συμφωνούν (56%).
Αντίθετα τουλάχιστον διαφωνούν με ένα ποσοστό 30%, ενώ οι ουδέτεροι αποτελούν
μόλις ένα 14%.
6. Όμοια με τη μείωση του κύκλου εργασιών, οι εκπρόσωποι των εταιρειών μοιάζουν με
μία οριακή πλειοψηφία τουλάχιστον να συμφωνούν (56%) στη μείωση της ζήτησης
των προϊόντων. Αντίθετα τουλάχιστον διαφωνούν με ένα ποσοστό μόλις 14%, ενώ οι
ουδέτεροι αποτελούν μόλις ένα 30%. Η διαφωνία και η ουδετερότητα εδώ έχουν
δηλαδή αντιστραφεί σε ποσοστά.
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Προκλήσεις (%)
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Αποδιοργάνωση/ παρακώλυση logistics
Αποδιοργάνωση/ παρακώλυση εφοδιαστικής αλυσίδας

Σχήμα 5.7 Προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων
της λόγω COVID-19

Συγκεντρωτικά αναφορικά με τον αν η εταιρεία αντιμετώπισε γενικά προκλήσεις στην ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19, για τις απαντήσεις των συμμετεχόντων
στις έξης ερωτήσεις προκλήσεων αναπτύχθηκαν μέσοι όροι, που αναφέρονται στη συμφωνία,
τη διαφωνία και την ουδετερότητα για το αν η εκάστοτε εταιρεία αντιμετώπισε γενικά
προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19. Οι μέσοι αυτοί
όροι φαίνονται στο Σχήμα 5.8. Από το συγκεκριμένο Σχήμα φαίνεται πως συνολικά οι
συμμετέχοντες είναι διχασμένοι αφού οι εκπρόσωποι των εταιρειών με ένα ποσοστό 45%
διαφώνησαν, ενώ με ένα ελαφρά μικρότερο ποσοστό της τάξης του 41% συμφώνησαν ότι
αντιμετώπισαν προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19.
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Προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων
τις λόγω Covid-19 (%)

41

45

14

Διαφωνία

Ουδετρότητα

Συμφωνία

Σχήμα 5.8 Προκλήσεις ή όχι στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19

Ο διχασμός στις απαντήσεις των εκπροσώπων στις παραπάνω προκλήσεις ίσως να
παρατηρείται ως αποτέλεσμα είτε των διαφορετικών υπηρεσιών που οι εταιρείες παρέχουν είτε
των διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων που εξυπηρετούν είτε και του συνδυασμού αυτών.
Ίσως δηλαδή για παράδειγμα οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών για τη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η οποία δεν επηρεάστηκε από τον COVID-19, αφού τα
συγκεκριμένα προϊόντα θα έπρεπε να συνεχίσουν να μεταφέρονται και διανέμονται στα
σούπερ μάρκετ και τα συναφή καταστήματα, που συνέχισαν να λειτουργούν παρά την έξαρση
του COVID-19, να πιστεύουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποδιοργανώθηκε/
παρακωλύθηκε. Αντίθετα ίσως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς για τη
βιομηχανία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, των οποίων η ζήτηση ως προϊόντων
μειώθηκε, αφού δεν κρίθηκαν ως απαραίτητα κατά την έξαρση του COVID-19 να πιστεύουν
ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αποδιοργανώθηκε/ παρακωλύθηκε. Ή ακόμη ίσως καθώς η
πλειοψηφία των εταιρειών παρέχει υπηρεσίες μεταφορών σε διαφορετικούς βιομηχανικούς
κλάδους, για κάποιους από τους οποίους η επίδραση του COVID-19 να ήταν αμελητέα, να μην
θεωρείται ότι τα logistics αποδιοργανώθηκαν/ παρακωλύθηκαν.
Ίσως από την άλλη μία αιτία να είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες εταιρείες
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή και σε άλλες χώρες πέραν της Ελλάδας,
στις οποίες λόγω της μικρότερης ενδεχομένως επίδρασης του COVID-19 και των λιγότερο ως
αποτέλεσμα εκτεταμένων lockdown, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα να επηρεάστηκε
λιγότερο για παράδειγμα από αυτήν της Ελλάδας ή της Ευρώπης.
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Στο ίδιο πλαίσιο επίδραση μπορεί να έχει ασκήσει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκάστοτε
εταιρείας με την έννοια για παράδειγμα ότι οι εταιρείες ξένης ιδιοκτησίας μπορεί να έχουν ένα
πιο διευρυμένο πελατολόγιο, που τις καθιστά πιο ευέλικτες στην επίδραση του COVID-19.
Αντίστοιχα και τα χρόνια δραστηριοποίησης στη βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας και
logistics μπορεί να έχουν επηρεάσει τις απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών, αφού
ανάλογα με τα χρόνια δραστηριοποίησης μπορεί μία εταιρεία να είχε ήδη την ευκαιρία να
διαχειριστεί άλλες πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα
προετοιμασμένες για την επίδραση του COVID-19.
Όλες οι παραπάνω υποθέσεις αναμένεται να εξεταστούν στην συνέχεια.
Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο
COVID-19 τις παραγγελιές προϊόντων εξαγωγής. Οι απαντήσεις φαίνονται στο Σχήμα 5.9.

Πώς επηρέασε ο COVID-19 τις παραγγελιές προϊόντων
εξαγωγής (%)
2 4

4
27

55

9

Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν διαφορετικά ανάλογα τον κλάδο.. ο κλάδος των
τροφίμων για παράδειγμα δεν επηρεάστηκε καθόλου/ Εξαρτάται από τον κλάδο
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής ακυρώθηκαν πλήρως
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής μειώθηκαν πολύ/ Παρατηρήθηκε μία
σημαντική μείωση/ Μεσοσταθμικά, μείωση
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19
Παρατηρήθηκε μία μερική αύξηση
Αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό/ Αυξήθηκαν πολύ

Σχήμα 5.9 Επίδραση του COVID-19 στις παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής

Βάσει του Σχήματος 5.9 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων των εταιρειών
(55%) θεώρησε πως οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ
COVID-19. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των εκπροσώπων των εταιρειών που θεώρησαν
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ότι οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής ακυρώθηκαν πλήρως (27%). Αντίθετα για τις
υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις τα ποσοστά κυμάνθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Η τρίτη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο COVID19 τις παραγγελιές προϊόντων εισαγωγής. Βάσει του Σχήματος 5.10 διαπιστώνεται ότι με μία
σημαντική πλειοψηφία (77%) οι εκπρόσωποι των εταιρειών θεώρησαν πως οι παραγγελίες των
προϊόντων εισαγωγής μειώθηκαν (μείωση όγκου παραγγελιών). Αντίθετα μόλις ένα 20%
θεώρησε ότι οι παραγγελίες των προϊόντων εισαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID19.

Πώς επηρέασε ο COVID-19 τις παραγγελίες προϊόντων
εισαγωγής (%)
3
20

77

Οι παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής μειώθηκαν (μείωση όγκου παραγγελιών)

Οι παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19
Δεν απαντώ

Σχήμα 5.10 Επίδραση του COVID-19 στις παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής

Η διαφορά ανάμεσα στα προϊόντα εξαγωγής και εισαγωγής κρίνεται κάπως αναμενόμενη αν
αναλογιστεί κανείς ότι τα προϊόντα εξαγωγής αναφέρονται στην παγκόσμια αγορά, ενώ τα
προϊόντα εισαγωγής αποκλειστικά στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ίσως οι παραγγελίες των
προϊόντων εξαγωγής να διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19 σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω
του ότι τα προϊόντα εξαγωγής απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. Το αντίθετο ισχύει για
την ελληνική αγορά, που ως σαφέστατα πιο περιορισμένη, είναι λογικό να έχει επηρεαστεί σε
μεγαλύτερο βαθμό, επηρεάζοντας έτσι και τις παραγγελίες των προϊόντων εισαγωγής.
Η τέταρτη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο
COVID-19 τους χρόνους παράδοσης. Βάσει του Σχήματος 5.11 διαπιστώνεται ότι ένα 50%
θεώρησε πως οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν. Ένα 32% θεώρησε ότι οι χρόνοι παράδοσης
διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19, ενώ ένα 18% θεώρησε ότι οι χρόνοι παράδοσης
επανήλθαν σε επίπεδο προ COVID-19. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι οι εκπρόσωποι των
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εταιρειών διχάστηκαν ισομερώς μεταξύ αυτών που είδαν ότι οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν
και αυτών που είδαν ότι χρόνοι παράδοσης επί της ουσίας κυμαίνονται, τουλάχιστον πλέον,
σε επίπεδο προ COVID-19.

Πώς επηρέασε ο COVID-19 τους χρόνους παράδοσης (%)

32

50

18
Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19
Οι χρόνοι παράδοσης επανήλθαν σε επίπεδο προ COVID-19
Οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν

Σχήμα 5.11 Επίδραση του COVID-19 στους χρόνους παράδοσης

Η πέμπτη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο
COVID-19 την εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.12.
Βάσει του Σχήματος 5.12 διαπιστώνεται ότι ένα 46% θεώρησε πως η εγχώρια δυναμικότητα
παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας διατηρήθηκε σε επίπεδο προ COVID-19, ενώ και ένα
25% θεώρησε ότι επανήλθε σε επίπεδο προ COVID-19. Αντίθετα ένα 29% θεώρησε ότι
μειώθηκε. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι οι εκπρόσωποι των εταιρειών θεώρησαν στην
πλειοψηφία τους (71%) ότι η εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας
κυμαίνεται, τουλάχιστον πλέον, σε επίπεδο προ COVID-19.
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Πώς επηρέασε ο COVID-19 την εγχώρια δυναμικότητα
παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας (%)

29

46

25
Η εγχώρια παραγωγή διατήρησε τη δυναμικότητα σε επίπεδο προ COVID-19
Η εγχώρια παραγωγή επανήλθε στη δυναμικότητα που είχε προ COVID-19
Η εγχώρια παραγωγή μειώθηκε σε δυναμικότητα

Σχήμα 5.12 Επίδραση του COVID-19 στην εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών
της εταιρείας

Η έκτη ερώτηση ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο COVID19 το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.13:

Πώς επηρέασε ο COVID-19 το ανθρώπινο δυναμικό (%)
18

82
Η εταιρεία διατήρησε τον αριθμό των απασχολούμενων
Η εταιρεία προχώρησε στην τηλεργασία

Σχήμα 5.13 Επίδραση του COVID-19 στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας

Βάσει του Σχήματος 5.13 διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (82%) δήλωσαν ότι η
εταιρεία διατήρησε τον αριθμό των απασχολούμενων. Από την άλλη μόλις ένα 18%
προχώρησε στην τηλεργασία.
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Η έβδομη ερώτηση και τελευταία ενότητα των ερωτήσεων για τον γενικό αντίκτυπο του
COVID-19 ζητούσε εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο COVID-19
την ποσότητα των παραγγελιών της εταιρείας. Βάσει του Σχήματος 5.14 διαπιστώνεται ότι η
πλειοψηφία (38%) των εκπροσώπων των εταιρειών θεώρησε ότι αυξήθηκε ο αριθμός των
ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ακολουθούν οι εκπρόσωποι των εταιρειών που θεώρησαν ότι ο
αριθμός των παραγγελιών χονδρικής μειώθηκε (18%), αυτοί που αντίθετα θεώρησαν ότι ο
αριθμός των παραγγελιών χονδρικής και ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών
διατηρήθηκε σε επίπεδο προ COVID-19 (14% και 13% αντίστοιχα).

Πώς επηρέασε ο COVID-19 την ποσότητα των
παραγγελιών (%)
7

2

13

14

38

18

9
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών διατηρήθηκε σε επίπεδο προ COVID-19
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών λιανικής αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής μειώθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής διατηρήθηκε σε επίπεδο προ COVID-19
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής αυξήθηκε
Δεν απαντώ

Σχήμα 5.14 Επίδραση του COVID-19 στην ποσότητα των παραγγελιών της εταιρείας

Και πάλι σε αντιστοιχία με τις ερωτήσεις αναφορικά με τις προκλήσεις ως αποτέλεσμα του
COVID-19 μπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές πέραν του αριθμού των
εργαζόμενων των εταιρειών μπορεί να βρίσκονται πίσω από τις απαντήσεις των εκπροσώπων
των εταιρειών. Ωστόσο στην ερώτηση αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, επίδραση μπορεί
να έχει και ο αριθμός των εργαζόμενων, που απασχολούνται από την εκάστοτε εταιρεία. Για
ακόμη μία φορά αυτό αναμένεται να εξεταστεί ξεχωριστά για την κάθε ερώτηση στη συνέχεια.
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Μετά τις ερωτήσεις του γενικού αντίκτυπου ακολουθούν δύο ερωτήσεις που αναφέρονται στο
αντίκτυπο του COVID-19 στα αποθέματα. Ειδικότερα η πρώτη ερώτηση ζητούσε από τους
εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς επηρέασε ο COVID-19 τα αποθέματα.
Βάσει του Σχήματος 5.15 διαπιστώνεται ότι με μία οριακή πλειοψηφία (50%) οι εκπρόσωποι
των εταιρειών δήλωσαν ότι η εταιρεία διατήρησε τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19 ή
ότι προσάρμοσε τα αποθέματα (αύξηση και μείωση αποθεμάτων ανάλογα με τον τύπο
προϊόντος). Από την άλλη ένα 38% δήλωσε ότι η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για να
καλύψει την αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ μόλις ένα 11% δήλωσε ότι τα
μείωσε λόγω μειωμένης ζήτησης σε συγκεκριμένα προϊόντα ή ότι προχώρησε σε μείωση των
αποθεμάτων διά λογαριασμό τρίτων.

Πώς επηρέασε ο COVID-19 τα αποθέματα (%)
2

11

38

50

Η εταιρεία μείωσε τα αποθέματα λόγω μειωμένης ζήτησης σε συγκεκριμένα
προϊόντα/ Μείωση αποθεμάτων διά λογαριασμό τρίτων
Η εταιρεία διατήρησε τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19/ Η εταιρεία
προσάρμοσε τα αποθέματα (αύξηση και μείωση αποθεμάτων ανάλογα με τον τύπο
προϊόντος)
Η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση
συγκεκριμένων προϊόντων
Δεν απαντώ

Σχήμα 5.15 Επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα

Η δεύτερη ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν πώς
επηρέασε η αλλαγή στα αποθέματα την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας. Βάσει του Σχήματος
5.16 η πλειοψηφία (45%) δήλωσε ότι οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο
λόγω ορθής διαχείρισης του αποθέματος. Σημαντικό ήταν και το ποσοστό που δήλωσε ότι το
κόστος μεταφοράς αυξήθηκε λόγω μειωμένου αποθέματος (32%). Τέλος σημαντικό μπορεί να
θεωρηθεί και το ποσοστό που δήλωσε ότι η εταιρεία προχώρησε σε τεχνικές βελτιωμένης
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διαχείρισης των αποθεμάτων (11%). Αντίθετα όλες οι υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις
κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Πώς επηρέασε η αλλαγή στα αποθέματα την παροχή
υπηρεσιών της εταιρείας (%)
2 2

11
2

32

7

45
Αυξήθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα (μάσκες,
γάντια κ.λπ.) λόγω μεγάλης ζήτησης απαιτούσαν απόθεμα
Η εταιρεία προχώρησε σε τεχνικές βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων
Μειώθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα (ηλεκτρονικά
είδη, ρούχα κ.λπ.) λόγω μικρής ζήτησης δεν απαιτούσαν απόθεμα
Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο λόγω ορθής διαχείρισης του
αποθέματος
Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο λόγω ορθής διαχείρισης του
αποθέματος
Το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε λόγω μειωμένου αποθέματος
Δεν απαντώ

Σχήμα 5.16 Επίδραση αλλαγής στα αποθέματα στην παροχή υπηρεσιών της εταιρείας

Και πάλι σε αντιστοιχία με τις ερωτήσεις αναφορικά με τις ερωτήσεις του γενικού αντίκτυπου
του COVID-19 μπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές πέραν του αριθμού
των εργαζόμενων των εταιρειών μπορεί να βρίσκονται πίσω από τις απαντήσεις των
εκπροσώπων των εταιρειών. Για παράδειγμα, ενώ είχε θεωρηθεί ότι τα αποθέματα θα
μειώνονταν για την πλειοψηφία των εταιρειών, οι απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών
μοιάζουν να διαψεύδουν αυτή τη θεώρηση. Ίσως εδώ η αιτία να είναι η φύση των
βιομηχανικών κλάδων που εξυπηρετούν οι συμμετέχουσες εταιρείες ή ακόμη και οι υπηρεσίες
που αυτές παρέχουν. Ίσως η αιτία να είναι κάποια από τις λοιπές ανεξάρτητες μεταβλητές. Για
ακόμη μία φορά αυτό αναμένεται να εξεταστεί ξεχωριστά για την κάθε ερώτηση στη συνέχεια.
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Η τρίτη και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις που αναφέρονται στα μέτρα που
πήραν οι συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό τη μείωση της επίδρασης του COVID-19.
Ειδικότερα η πρώτη ερώτηση ζητούσε ποια μέτρα έλαβε η εταιρεία με σκοπό τη μείωση της
επίδρασης του COVID-19 στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι
απαντήσεις φαίνονται στο Σχήμα 5.17:

Ποια μέτρα έλαβε η εταιρεία με σκοπό τη μείωση της
επίδρασης του COVID-19 στην ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας (%)
5

4
20

25

27
20
Κανένα μέτρο
Ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
Καθιέρωση ταχέων συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων
Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες

Εναλλακτικές στρατηγικές πληρωμής (προπληρωμή, εκτεταμένοι όροι πληρωμής,
επαναδιαπραγματευόμενοι όροι προμηθευτή κ.λπ.)
Έρευνα αγοράς του δυναμικού ανάπτυξης (νέες αγορές κ.λπ.)

Σχήμα 5.17 Μέτρα για τη μείωση της επίδρασης του COVID-19

Μεταξύ των πολλών δυνατών απαντήσεων, που μπορούσαν να διαλέξουν οι εκπρόσωποι των
εταιρειών, φαίνεται να επικράτησαν μόνο ορισμένες, αφού οι περισσότερες δεν αποτέλεσαν
μέρος των εφαρμοζόμενων μέτρων για τις εταιρείες. Από αυτές που επιλέχτηκαν, το πλέον
δημοφιλές μέτρο φάνηκε να αποτελεί η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
(27%). Ακολουθούν η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες (25%) και η
καθιέρωση ταχέων συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων (20%). Τα υπόλοιπα επιλεγέντα
μέτρα κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο με ένα σημαντικό ποσοστό (20%) οι εταιρείες
αποφάσισαν να μην πάρουν κάποιο μέτρο.
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Εδώ και πέραν των ανεξάρτητων μεταβλητών σημαντική κρίνεται και η επίδραση των
απαντήσεων που έδωσαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών αναφορικά τόσο με τις προκλήσεις και
τον γενικό αντίκτυπο του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα θεωρείται πιο πιθανό μία εταιρεία να
προχώρησε σε μέτρα αν για παράδειγμα παρατήρησε μία μείωση στις παραγγελίες των
προϊόντων εισαγωγής ή εξαγωγής ή μία μείωση στον κύκλο εργασιών της. Τα αποθέματα δεν
εξετάζονται καθώς θεωρούνται μέρος του γενικού αντίκτυπου του COVID-19 και επιπλέον
επειδή η επίδρασή τους εξετάστηκε μέσω της αλλαγής στην παροχή των υπηρεσιών της
εταιρείας.
Η τελευταία ερώτηση ζητούσε από τους εκπροσώπους των εταιρειών να δηλώσουν τι
αντίκτυπο είχαν τα μέτρα αυτά στη μείωση της επίδρασης του COVID-19 στην ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι απαντήσεις φαίνονται στο Σχήμα 5.18:

Τι αντίκτυπο είχαν τα μέτρα αυτά στη μείωση της
επίδρασης του COVID-19 στην ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας (%)
13
29

45

14

Καμία βελτίωση
Είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ο όποιος αντίκτυπος
Μερική βελτίωση
Σημαντική βελτίωση

Σχήμα 5.18 Αποτελεσματικότητα των μέτρων

Βάσει του Σχήματος 5.17, οι εκπρόσωποι των εταιρειών με ένα ποσοστό 45% δήλωσαν πως
είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ο όποιος αντίκτυπος. Ωστόσο με ένα ποσοστό ελαφρά
μικρότερο (43%) παρατήρησαν μία έστω μερική βελτίωση. Αντίθετα καμία βελτίωση
διαπίστωσε το 13%. Εδώ οι απαντήσεις θεωρείται ότι πρέπει να εξεταστούν βάσει του τύπου
των μέτρων που πήρε ή δεν πήρε η εκάστοτε εταιρεία.
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5.2.3 Ανάλυση σχέσης δημογραφικών χαρακτηριστικών - απαντήσεων
Οι υποθέσεις που έγιναν στην προηγούμενη Υποενότητα σε διαφορετικές ερωτήσεις,
αναλύονται εδώ περαιτέρω στατιστικά για να διαπιστωθεί αν τελικά ισχύον ή όχι, καθώς και
για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών των
εταιρειών και των απαντήσεων που δόθηκαν μεταξύ άλλων.
Ειδικότερα μία από τις πρώτες υποθέσεις ήταν ότι η διαφωνία, η ουδετερότητα ή/ και η
συμφωνία των εκπροσώπων των εταιρειών για μία σειρά από προκλήσεις που ενδεχομένως
αντιμετωπίστηκαν σε ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID19 μπορεί να επηρεάζεται από κάποιο από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εταιρειών
(εξαιρουμένου του αριθμού των εργαζομένων των εταιρειών). Για να εξεταστεί αν υπάρχει
σχέση ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
εταιρειών αναφορικά με τις προκλήσεις που ενδεχομένως παρατηρήθηκαν σε ότι αφορά την
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19 εφαρμόστηκε η ανάλυση
ανεξαρτησίας χ2 (chi-square test).
Σημειώνεται ότι για την ανάλυση ανεξαρτησίας χ2, για την οποία χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό εργαλείο PSPP, λαμβάνουν χώρα τα εξής βήματα:
1. Ανάπτυξη υποθέσεων:
Μηδενική υπόθεση: δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του εκάστοτε δημογραφικού
χαρακτηριστικού (παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτη
δραστηριοποίησης, δραστηριοποίηση και κύριοι εξυπηρετούμενοι βιομηχανικοί
κλάδοι) και του αν η εταιρεία αντιμετώπισε προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19.

Εναλλακτική υπόθεση: υπάρχει σχέση μεταξύ του εκάστοτε δημογραφικού
χαρακτηριστικού (παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτη
δραστηριοποίησης, δραστηριοποίηση και κύριοι εξυπηρετούμενοι βιομηχανικοί
κλάδοι) και του αν η εταιρεία αντιμετώπισε προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19.

2. Εφαρμογή της ανάλυσης ανεξαρτησίας χ2 με την μηδενική υπόθεση να απορρίπτεται
όταν η τιμή p < 0,05. Όταν η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται τότε εφαρμόζεται ο
δείκτης συνάφειας της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, Cramer’s V, για να εξεταστεί
η ένταση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών:
•

Όταν ο δείκτης Cramer’s V είναι μικρότερος του 0,1 τότε η συνάφεια είναι χαμηλή

•

Όταν ο δείκτης Cramer’s V είναι μεταξύ 0,1 και 0,3 τότε η συνάφεια είναι μέτρια
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•

Όταν ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 τότε η συνάφεια είναι
μεγάλη.

Εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από
0,05 όταν πρόκειται για α) τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία (χ2(14, 56)=(27,90,
0,015, 0,50)) και β) τη δραστηριοποίηση αυτής (χ2(4, 56)=(11,24, 0,024, 0,32)). Άρα για τα
δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και του αν η
εταιρεία αντιμετώπισε προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19.

Υπάρχει σχέση μεταξύ της δραστηριοποίησης της εταιρείας και του αν η εταιρεία
αντιμετώπισε προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της
λόγω COVID-19.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς
ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,50 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 0,32
για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας αντίστοιχα). Η συνάφεια βέβαια ακόμη μεγαλύτερη
όταν πρόκειται για τις παρεχόμενες από την εκάστοτε εταιρεία υπηρεσίες.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος των παρεχόμενων από
την εταιρεία υπηρεσιών στο αν οι εταιρείες αντιμετώπισαν προκλήσεις σε ότι αφορά την
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19, αναπτύχθηκε ένας
συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:
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Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και προκλήσεων
Σχεδιασμός συστημάτων logistics

1

Πληροφοριακά συστήματα logistics

3

3

3

Μεταφορές - αποθήκευση - διανομή

4

Μεταφορές

11

Εξυπηρέτηση πελατών
Διανομή

1
4

2

1

4

Αποθήκευση - διανομή

4
1

Αποθήκευση

Διαφωνώ

7

4

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

3

Συμφωνώ

Σχήμα 5.19 Σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το αν οι εταιρείες αντιμετώπισαν
προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19

Όπως διαπιστώνεται από το Σχήμα 5.19 η διαφωνία παρατηρείται κυρίως μεταξύ των
εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφορών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών. Αντίθετα οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης διανομής, υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων logistics και υπηρεσίες πληροφοριακών
συστημάτων logistics είναι αυτές στις οποίες παρατηρείται συμφωνία ότι λόγω COVID-19
παρατηρήθηκαν προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που κυρίως διαφώνησαν ή συμφώνησαν δεν αποτελούν
κάποιο διακριτό κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως για παράδειγμα τα logistics, δε
μπορεί να εξαχθεί κάποια πιο γενικευμένη άποψη για το αν τελικά ο COVID-19 διατάραξε την
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων κάποιου συγκεκριμένου κλάδου της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Έτσι ενδεχομένως οι απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών να είναι ζήτημα
της κάθε εταιρείας ατομικά με τις πλέον επηρεαζόμενες από τον COVID-19 να αποτελούν οι
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης - διανομής, υπηρεσίες μεταφορών αποθήκευσης - διανομής και υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων logistics.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά η δραστηριοποίηση στο αν οι
εταιρείες αντιμετώπισαν προκλήσεις σε ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων
της λόγω COVID-19, αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα
αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:
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Σχέση δραστηριοποίησης και προκλήσεων
Παγκόσμια

12

4

Ευρώπη

17

8

Ελλάδα

5

5

Διαφωνώ

4

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

1

Συμφωνώ

Σχήμα 5.20 Σχέση της δραστηριοποίησης με το αν οι εταιρείες αντιμετώπισαν προκλήσεις σε
ότι αφορά την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19

Όπως διαπιστώνεται από το Σχήμα 5.20 η συμφωνία παρατηρείται με αυξανόμενο ρυθμό
καθώς το επίπεδο δραστηριοποίησης προχωρά από τις εταιρείες που παρέχουν τις υπηρεσίες
από ένα ελληνικό, σε ένα ευρωπαϊκό και τέλος σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια οι
εταιρείες που φαίνεται να αντιμετώπισαν σε μεγαλύτερο βαθμό προκλήσεις στην ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19 είναι αυτές που δραστηριοποιούνται σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
εταιρειών σε ότι αφορά τον αντίκτυπο του COVID-19 στις παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
και εισαγωγής, στους χρόνους παράδοσης, στην εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ποσότητα των παραγγελιών. Και
πάλι εφαρμόστηκε η ανάλυσης στατιστικής ανεξαρτησίας χ2 με το δημογραφικό
χαρακτηριστικό του αριθμού των εργαζομένων να εξετάζεται ως προς τη σχέση του με την
επίδραση στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:
1. Παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής: εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP
διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 μόνο όταν πρόκειται για τις
υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία (χ2(35, 56)=(83,20, 0,000, 0,55)). Άρα για
το συγκεκριμένο δημογραφικό χαρακτηριστικό απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και
έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και των
παραγγελιών εξαγωγής.
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Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη, καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος
του 0,3 (ίσος με 0,55).
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος των
παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών στις παραγγελίες εξαγωγής, αναπτύχθηκε
ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα
5.21.
Βάσει του Σχήματος 5.21 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19
είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διανομής, υπηρεσίες μεταφορών
και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν
ότι οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής ακυρώθηκαν πλήρως είναι οι εταιρείες
που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης - διανομής.

Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και παραγγελιών εξαγωγής
Σχεδιασμός συστημάτων logistics

Πληροφοριακά συστήματα logistics

3

1

4

Μεταφορές - αποθήκευση - διανομή

Μεταφορές

1

4

2

3

Εξυπηρέτηση πελατών

Διανομή

1

2

Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν
διαφορετικά ανάλογα τον κλάδο.. ο
κλάδος των τροφίμων για παράδειγμα
δεν επηρεάστηκε καθόλου/ Εξαρτάται
από τον κλάδο
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
ακυρώθηκαν πλήρως

14

1

2

1

8

Αποθήκευση - διανομή

Αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό/
Αυξήθηκαν πολύ

1

Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID

Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
μειώθηκαν πολύ/ Παρατηρήθηκε μία
σημαντική μείωση/ Μεσοσταθμικά,
μείωση

1

Παρατηρήθηκε μία μερική αύξηση
Αποθήκευση

3

4

Σχήμα 5.21 Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και παραγγελιών εξαγωγής
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2. Παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής: εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP
διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μεγαλύτερη από 0,05 για όλα τα εξεταζόμενα
δημογραφικά χαρακτηριστικά. Άρα η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται και έτσι
δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κάποιου δημογραφικού χαρακτηριστικού και των
παραγγελιών εισαγωγής.

3. Χρόνοι παράδοσης: εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η
τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 μόνο όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες που παρέχει η
εκάστοτε εταιρεία (χ2(14, 56)=(28,41, 0,013, 0,50)). Άρα για το συγκεκριμένο
δημογραφικό χαρακτηριστικό απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και των
χρόνων παράδοσης.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη, καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος
του 0,3.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος των
παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών στους χρόνους παράδοσης, αναπτύχθηκε
ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα
5.22:

Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και χρόνων παράδοσης
Σχεδιασμός συστημάτων
logistics

1

3

Πληροφοριακά συστήματα
logistics

4

Μεταφορές - αποθήκευση διανομή

3

Μεταφορές
Εξυπηρέτηση πελατών

1

10
1

1

3
7

Αποθήκευση - διανομή

Οι χρόνοι παράδοσης
αυξήθηκαν

1

8

Διανομή

Αποθήκευση

2

2

1

Οι χρόνοι παράδοσης
διατηρήθηκαν σε επίπεδο
προ COVID
Οι χρόνοι παράδοσης
επανήλθαν σε επίπεδο προ
COVID

1
4

3

Σχήμα 5.22 Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και χρόνων παράδοσης
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Βάσει του Σχήματος 5.22 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι χρόνοι παράδοσης είτε διατηρήθηκαν είτε επανήλθαν σε επίπεδο προ COVID-19
είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες
σχεδιασμού συστημάτων logistics. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν είναι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διανομής
και υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων logistics.

4. Εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας: εφαρμόζοντας το
στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 όταν
πρόκειται α) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς (χ2(2, 56)=(7,02, 0,030, 0,35)) και β) για
τα έτη δραστηριοποίησης (χ2(4, 56)=(12,00, 0,017, 0,33)). Άρα για τα συγκεκριμένα
δημογραφικά χαρακτηριστικά απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της εταιρείας και της
εγχώριας δυναμικότητας παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας.

Υπάρχει σχέση μεταξύ των ετών δραστηριοποίησης και της εγχώριας
δυναμικότητας παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά,
καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,35 το ιδιοκτησιακό
καθεστώς και 0,33 για τα έτη δραστηριοποίησης της εταιρείας αντίστοιχα). Η
συνάφεια βέβαια ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά το ιδιοκτησιακό
καθεστώς στην εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας,
αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται
στο Σχήμα 5.23.
Βάσει του Σχήματος 5.23 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι η
εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας είτε διατηρήθηκε είτε
επανήλθε σε επίπεδο προ COVID-19 είναι κυρίως οι ιδιωτικές εταιρείες.
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Σχέση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εγχώριας
δυναμικότητας παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας

Ξένη Ιδιοκτησία

3

Η εγχώρια παραγωγή
διατήρησε τη δυναμικότητα
σε επίπεδο προ COVID

4

Η εγχώρια παραγωγή
επανήλθε στη δυναμικότητα
που είχε προ COVID
Ιδιωτική εταιρεία

26

11

12

Η εγχώρια παραγωγή
μειώθηκε σε δυναμικότητα

Σχήμα 5.23 Σχέση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και εγχώριας δυναμικότητας παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας

Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρούν τα έτη
δραστηριοποίησης στην εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της
εταιρείας, αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα
φαίνονται στο Σχήμα 5.24:

Σχέση ετών δραστηριοποίησης και εγχώριας
δυναμικότητας παραγωγής και υπηρεσιών της
εταιρείας
6-10

1

11-15

>20

Η εγχώρια παραγωγή
διατήρησε τη δυναμικότητα
σε επίπεδο προ COVID

3

12

4

13

9

Η εγχώρια παραγωγή
επανήλθε στη δυναμικότητα
που είχε προ COVID
Η εγχώρια παραγωγή
μειώθηκε σε δυναμικότητα

Σχήμα 5.24 Σχέση ετών δραστηριοποίησης και εγχώριας δυναμικότητας παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας

Βάσει του Σχήματος 5.24 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι η
εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας είτε διατηρήθηκε είτε
επανήλθε σε επίπεδο προ COVID-19 είναι κυρίως οι εταιρείες που είτε επανήλθε σε
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επίπεδο προ COVID-19 είναι κυρίως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής για πάνω από 20 έτη.
Ακολουθούν οι εταιρείες με 11 έως 15 έτη δραστηριοποίησης. Αντίθετα οι εταιρείες
με 6 έως 10 έτη δραστηριοποίησης ήταν αυτές που κυρίως θεώρησαν ότι η εγχώρια
δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας μειώθηκε. Κατά συνέπεια
μπορεί να ειπωθεί ότι όσο τα έτη δραστηριοποίησης στους κλάδους της εφοδιαστικής
αλυσίδας και της εφοδιαστικής αυξάνονται τόσο αυξάνεται η πεποίθηση ότι η εγχώρια
δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών της εταιρείας είτε διατηρήθηκε είτε
επανήλθε σε επίπεδο προ COVID-19 είναι κυρίως οι εταιρείες που είτε επανήλθε σε
επίπεδο προ COVID-19.

5. Ανθρώπινο δυναμικό: εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι
η τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 μόνο όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες που παρέχει
η εκάστοτε εταιρεία (χ2(7, 56)=(12,68, 0,080, 0,48)). Άρα για το συγκεκριμένο
δημογραφικό χαρακτηριστικό απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και του
ανθρώπινου δυναμικού.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη, καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος
του 0,3 (ίσος με 0,48).
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρούν οι παρεχόμενες από
την εταιρεία υπηρεσίες στο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός
Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.25.
Βάσει του Σχήματος 5.25 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
διατήρησαν τον αριθμό των απασχολούμενων είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων logistics, υπηρεσίες διανομής και υπηρεσίες
μεταφορών. Ωστόσο σε γενικές γραμμές λίγες ήταν οι εταιρείες που επέλεξαν
συνολικά να προχωρήσουν στην τηλεργασία, η οποία και δε φαίνεται να προτιμήθηκε
από εταιρείες που παρέχουν κάποιον συγκεκριμένο τύπο υπηρεσιών.
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Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και ανθρώπινου
δυναμικού
Σχεδιασμός συστημάτων
logistics
Πληροφοριακά συστήματα
logistics
Μεταφορές - αποθήκευση διανομή

3
6
4

Μεταφορές
Εξυπηρέτηση πελατών

17

2

2
9

Αποθήκευση - διανομή

Η εταιρεία διατήρησε τον
αριθμό των
απασχολούμενων
Η εταιρεία προχώρησε στην
τηλεργασία

3

Διανομή

Αποθήκευση

1

1
1

4

3

Σχήμα 5.25 Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού

6. Ποσότητα των παραγγελιών: εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP
διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 όταν πρόκειται α) για τις
υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία (χ2(35, 56)=(63,86, 0,002, 0,48)) και β) τη
δραστηριοποίηση της εταιρείας (χ2(10, 56)=(38,92, 0,000, 0,59)). Άρα για τα δύο αυτά
δημογραφικά χαρακτηριστικά απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και της
ποσότητας των παραγγελιών.

Υπάρχει σχέση μεταξύ της δραστηριοποίησης της εταιρείας και της ποσότητας
των παραγγελιών.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά,
καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,48 για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και 0,59 για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας αντίστοιχα). Η συνάφεια
βέβαια ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρούν οι παρεχόμενες από
την εταιρεία υπηρεσίες στην ποσότητα των παραγγελιών, αναπτύχθηκε ένας
συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.26:
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Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσότητας παραγγελιών
Σχεδιασμός συστημάτων
logistics

1

3

Πληροφοριακά συστήματα
logistics

Δεν απαντώ

3

3

Μεταφορές - αποθήκευση διανομή

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών αυξήθηκε

4

Μεταφορές

6

2

Εξυπηρέτηση πελατών

3

3

Διανομή

2

5
1

1

3

Αποθήκευση - διανομή

2
1

4

Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής αυξήθηκε

3

Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής διατηρήθηκε σε
επίπεδο προ COVID
Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής μειώθηκε

1

Αποθήκευση

1
0%

3

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών διατηρήθηκε σε
επίπεδο προ COVID
Ο αριθμός των παραγγελιών
λιανικής αυξήθηκε

20% 40% 60% 80% 100%

Σχήμα 5.26 Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και ποσότητας παραγγελιών

Βάσει του Σχήματος 5.26 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι ηλεκτρονικές παραγγελίες των προϊόντων αυξήθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες
μεταφορών - αποθήκευσης - διανομής. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν
ότι οι παραγγελίες των προϊόντων χονδρικής μειώθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης και υπηρεσίες διανομής.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά η δραστηριοποίηση των
εταιρειών, αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα
φαίνονται στο Σχήμα 5.27.
Βάσει του Σχήματος 5.27 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι ηλεκτρονικές παραγγελίες των προϊόντων αυξήθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την άλλη μεταξύ των εταιρειών που
δήλωσαν ότι οι παραγγελίες των προϊόντων χονδρικής μειώθηκαν είναι κυρίως οι
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο.
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Σχέση δραστηριοποίησης και ποσότητας παραγγελιών
Δεν απαντώ
Παγκόσμια 1

17

4

2 3

6

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών αυξήθηκε
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών διατηρήθηκε
σε επίπεδο προ COVID

Ευρώπη

1

3

5

Ο αριθμός των παραγγελιών
λιανικής αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής διατηρήθηκε σε
επίπεδο προ COVID

Ελλάδα

3

3

4

Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής μειώθηκε

Σχήμα 5.27 Σχέση δραστηριοποίησης της εταιρείας και ποσότητας παραγγελιών

Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
εταιρειών σε ότι αφορά τον αντίκτυπο του COVID-19 στα αποθέματα. Και πάλι εφαρμόστηκε
η ανάλυσης στατιστικής ανεξαρτησίας χ2.
Ειδικότερα εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι
μικρότερη από 0,05 όταν πρόκειται για α) τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία
(χ2(14, 56)=(35,26, 0,001, 0,57)) και β) τους βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί (χ2(10,
56)=(18,52, 0,047, 0,41)). Άρα για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών και της επίδρασης
του COVID-19 στα αποθέματα.

Υπάρχει σχέση μεταξύ των κύριων βιομηχανικών κλάδων που εξυπηρετεί η εταιρεία και
της επίδρασης του COVID-19 στα αποθέματα.
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Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς
ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,50 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 0,41
για τους βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί η εταιρεία αντίστοιχα). Η συνάφεια βέβαια
ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για τις παρεχόμενες από την εκάστοτε εταιρεία υπηρεσίες.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος των παρεχόμενων από
την εταιρεία υπηρεσιών στην επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα, αναπτύχθηκε ένας
συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και επίδρασης του
COVID-19 στα αποθέματα
Σχεδιασμός συστημάτων
logistics

Πληροφοριακά συστήματα
logistics

1

1

3

Μεταφορές - αποθήκευση διανομή

1

10

Εξυπηρέτηση πελατών

1

Η εταιρεία αύξησε τα
αποθέματα για να καλύψει
την αυξημένη ζήτηση
συγκεκριμένων προϊόντων

9

4

1

2

7

Αποθήκευση - διανομή

Αποθήκευση

2

3

Μεταφορές

Διανομή

Δεν απαντώ

3

1

4

3

Η εταιρεία διατήρησε τα
αποθέματα σε επίπεδο προ
COVID/ Η εταιρεία
προσάρμοσε τα αποθέματα
(αύξηση και μείωση
αποθεμάτων ανάλογα με τον
τύπο προϊόντος)
Η εταιρεία μείωσε τα
αποθέματα λόγω μειωμένης
ζήτησης σε συγκεκριμένα
προϊόντα/ Μείωση
αποθεμάτων διά λογαριασμό
τρίτων

Σχήμα 5.28 Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και επίδρασης του COVID-19 στα αποθέματα

Βάσει του Σχήματος 5.28 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
διατήρησαν τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19 ή ότι προσάρμοσαν τα αποθέματα
(αύξηση και μείωση αποθεμάτων ανάλογα με τον τύπο προϊόντος) είναι κυρίως οι εταιρείες
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που παρέχουν υπηρεσίες διανομής και υπηρεσίες μεταφορών. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών
που δήλωσαν ότι αύξησαν τα αποθέματα για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση
συγκεκριμένων προϊόντων είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος εξυπηρετούμενων
βιομηχανικών κλάδων στην επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα, αναπτύχθηκε ένας
συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω Σχήμα:

Σχέση τύπου εξυπηρετούμενων βιομηχανικών κλάδων
και επίδρασης του COVID-19 στα αποθέματα
Δεν απαντώ
Εφοδιαστική - Αποθήκευση
- Διανομή

1

1

Βιομηχανία τροφίμων και
ποτών

3

3

Βιομηχανία τεχνολογιών
πληροφοριών και
τηλεπικοινωνίας

5

Βιομηχανία καταναλωτικών
ηλεκτρονικών ειδών

Βιομηχανία ειδών ευρείας
1
κατανάλωσης

Άλλο

Η εταιρεία αύξησε τα
αποθέματα για να καλύψει
την αυξημένη ζήτηση
συγκεκριμένων προϊόντων
1

7

11

1

16

1

4

1

Η εταιρεία διατήρησε τα
αποθέματα σε επίπεδο προ
COVID/ Η εταιρεία
προσάρμοσε τα αποθέματα
(αύξηση και μείωση
αποθεμάτων ανάλογα με τον
τύπο προϊόντος)
Η εταιρεία μείωσε τα
αποθέματα λόγω μειωμένης
ζήτησης σε συγκεκριμένα
προϊόντα/ Μείωση
αποθεμάτων διά λογαριασμό
τρίτων

Σχήμα 5.29 Σχέση τύπου εξυπηρετούμενων βιομηχανικών κλάδων και επίδρασης του COVID19 στα αποθέματα

Βάσει του Σχήματος 5.29 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
διατήρησαν τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19 ή ότι προσάρμοσαν τα αποθέματα
(αύξηση και μείωση αποθεμάτων ανάλογα με τον τύπο προϊόντος), καθώς και ότι αύξησαν τα
αποθέματα για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων είναι κυρίως οι
εταιρείες που εξυπηρετούν τη βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης.
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Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
εταιρειών σε ότι αφορά την επίδραση της αλλαγής στα αποθέματα στην παροχή υπηρεσιών
της εταιρείας. Και πάλι εφαρμόστηκε η ανάλυσης στατιστικής ανεξαρτησίας χ2.
Εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μεγαλύτερη από
0,05 για όλα τα εξεταζόμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Άρα η μηδενική υπόθεση δεν
απορρίπτεται και έτσι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κάποιου δημογραφικού χαρακτηριστικού και
της επίδρασης της αλλαγής στα αποθέματα στην παροχή υπηρεσιών της εταιρείας.
Στη συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των
εταιρειών σε ότι αφορά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19.
Και πάλι εφαρμόστηκε η ανάλυσης στατιστικής ανεξαρτησίας χ2. Εδώ και για την καλύτερη
κατανόηση της παραπάνω σχέσης, οι απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών
συμπτύχθηκαν σε δύο μόνο κατηγορίες: στις εταιρείες που πήραν κάποιο μέτρο και σε αυτές
που δεν πήραν κανένα μέτρο.
Έτσι εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη
από 0,05 όταν πρόκειται για α) τη δραστηριοποίηση της εταιρείας (χ2(2, 56)=(12,55, 0,002,
0,47)) και β) τους βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί (χ2(5, 56)=(12,91, 0,024, 0,48)).
Άρα για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ της δραστηριοποίηση της εταιρείας και της λήψης μέτρων για
τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19.

Υπάρχει σχέση μεταξύ των κύριων βιομηχανικών κλάδων που εξυπηρετεί η εταιρεία και
της λήψης μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19.

Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτά δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς
ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,47 για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας
και 0,48 για τους βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί η εταιρεία αντίστοιχα). Η συνάφεια
βέβαια ακόμη μεγαλύτερη όταν πρόκειται για τους βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί η
εταιρεία.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά η δραστηριοποίηση της
εταιρείας στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19, αναπτύχθηκε
ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.30:
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Σχέση δραστηριοποίησης και λήψης μέτρων για τον
περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19

Παγκόσμια

3

Ευρώπη

Ελλάδα

30

7

1

6

Κανένα μέτρο
Λήψη κάποιου μέτρου

9

Σχήμα 5.30 Σχέση δραστηριοποίησης και λήψης μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου
του COVID-19

Βάσει του Σχήματος 5.30 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν
μέτρα είναι κυρίως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά ο τύπος εξυπηρετούμενων
βιομηχανικών κλάδων στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19,
αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο
Σχήμα 5.31.
Βάσει του Σχήματος 5.31 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν
μέτρα είναι κυρίως οι εταιρείες που εξυπηρετούν τη βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης.
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Σχέση τύπου εξυπηρετούμενων βιομηχανικών κλάδων
και λήψης μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου
του COVID-19
Εφοδιαστική - Αποθήκευση Διανομή

2

Βιομηχανία τροφίμων και
ποτών

4

2

Βιομηχανία τεχνολογιών
πληροφοριών και…

6

Βιομηχανία καταναλωτικών
ηλεκτρονικών ειδών

7

Βιομηχανία ειδών ευρείας
κατανάλωσης
Άλλο

7

Κανένα μέτρο

Λήψη κάποιου μέτρου

25
3

Σχήμα 5.31 Σχέση τύπου εξυπηρετούμενων βιομηχανικών κλάδων και λήψης μέτρων για τον
περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19

Εδώ και πέραν των ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως προειπώθηκε κρίθηκε σημαντική και η
επίδραση των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπρόσωποι των εταιρειών αναφορικά τόσο με τις
προκλήσεις και τον γενικό αντίκτυπο του COVID-19. Εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο
PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από 0,05 όταν πρόκειται για α) τις
παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής (χ2(5, 56)=(18,05, 0,003, 0,58)) και β) την ποσότητα
των παραγγελιών (χ2(25, 56)=(65,24, 0,000, 0,49)).
Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη και για τα δύο αυτές απαντήσεις, καθώς ο δείκτης Cramer’s
V είναι μεγαλύτερος του 0,3 (0,58 για τις παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής και 0,49 για
την ποσότητα των παραγγελιών αντίστοιχα). Η συνάφεια βέβαια ακόμη μεγαλύτερη όταν
πρόκειται για τις ποσότητες των παραγγελιών εξαγωγής.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρούν παραγγελίες των προϊόντων
εξαγωγής στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19, αναπτύχθηκε
ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.32:
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Σχέση μεταξύ των παραγγελιών προϊόντων εξαγωγής και της
λήψης κάποιου μέτρου για τον περιορισμό του αντίκτυπου του
COVID-19

Παρατηρήθηκε μία μερική αύξηση

1

Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
μειώθηκαν πολύ/ Παρατηρήθηκε μία
σημαντική μείωση/ Μεσοσταθμικά,
μείωση

4

Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID

1

6

25

Κανένα μέτρο

Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής
ακυρώθηκαν πλήρως

1

14

Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν
διαφορετικά ανάλογα τον κλάδο.. ο
κλάδος των τροφίμων για παράδειγμα
δεν επηρεάστηκε καθόλου/ Εξαρτάται
από τον κλάδο

2

Αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό/
Αυξήθηκαν πολύ

2

Λήψη κάποιου
μέτρου

Σχήμα 5.32 Σχέση παραγγελιών προϊόντων εξαγωγής και λήψης μέτρων για τον περιορισμό
του αντίκτυπου του COVID-19

Βάσει του Σχήματος 5.32 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν
μέτρα είναι κυρίως οι εταιρείες των οποίων οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής είτε
διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVI-19 είτε ακυρώθηκαν πλήρως. Ενδεχομένως εδώ οι
εταιρείες που δεν διαπίστωσαν μείωση στις παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής να
λειτούργησαν προληπτικά και αυτές που είδαν τις παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής να
ακυρώνονται πλήρως να λειτούργησαν για τον περιορισμό της επίδρασης του COVI-19.
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά η ποσότητα των παραγγελιών
στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19, αναπτύχθηκε ένας
συγκεντρωτικός Πίνακας του οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.32.
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Σχέση μεταξύ ποσότητας παραγγελιών και της λήψης κάποιου
μέτρου για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19
Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής μειώθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής διατηρήθηκε σε επίπεδο
προ COVID

3

7

4

4

Ο αριθμός των παραγγελιών
χονδρικής αυξήθηκε

4

Ο αριθμός των παραγγελιών λιανικής
αυξήθηκε

5

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών διατηρήθηκε σε επίπεδο
προ COVID

4

Κανένα μέτρο
Λήψη κάποιου μέτρου
3

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών
παραγγελιών αυξήθηκε

21

Δεν απαντώ

1

Σχήμα 5.32 Σχέση ποσότητας παραγγελιών και λήψης μέτρων για τον περιορισμό του
αντίκτυπου του COVID-19

Βάσει του Σχήματος 5.32 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν
μέτρα είναι κυρίως οι εταιρείες που παρατήρησαν αύξηση στις ηλεκτρονικές παραγγελίες και
αυτές των οποίων οι παραγγελίες χονδρικής μειώθηκαν. Ίσως οι λόγοι να είναι αντίστοιχα
προληπτικοί ή αντιδραστικοί απέναντι στον COVID-19.
Τέλος εξετάστηκε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο μέτρο που πήραν
οι εταιρείες και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των εταιρειών σε ότι αφορά τη την
αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19. Και πάλι
εφαρμόστηκε η ανάλυσης στατιστικής ανεξαρτησίας χ2. Σημειώνεται ότι εδώ συμμετείχαν
μόνο οι εταιρείες που πήραν κάποιο μέτρο, οι οποίες και αριθμούν τις 45.
Εφαρμόζοντας το στατιστικό εργαλείο PSPP διαπιστώθηκε ότι η τιμή p είναι μικρότερη από
0,05 (χ2(3, 56)=(34,71, 0,000, 0,77)). Άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και έτσι:

Υπάρχει σχέση μεταξύ της λήψης κάποιου μέτρου για τον περιορισμό του αντίκτυπου του
COVID-19 και της αποτελεσματικότητας του μέτρου.
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Μάλιστα η συνάφεια είναι μεγάλη, καθώς ο δείκτης Cramer’s V είναι μεγαλύτερος του 0,3
(0,77).
Για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος που ενδεχομένως επιδρά η λήψη μέτρων για τον
περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19, αναπτύχθηκε ένας συγκεντρωτικός Πίνακας του
οποίου τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 5.33.
Βάσει του Σχήματος 5.33 διαπιστώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν
μέτρα ως αποτελεσματικότερα φάνηκαν ότι αποτελούν η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών
με τους πελάτες.

Σχέση μεταξύ της λήψης κάποιου μέτρου για τον
περιορισμό του αντίκτυπου του COVID-19 και της
αποτελεσματικότητας του μέτρου
Ψηφιοποίηση των
δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών

5

10

Καθιέρωση ταχέων
συμφωνιών μεταφοράς
εμπορευμάτων

11

Έρευνα αγοράς του δυναμικού
ανάπτυξης (νέες αγορές κ.λπ.)

2

Επαναδιαπραγμάτευση
συμφωνιών με τους πελάτες
Εναλλακτικές στρατηγικές
πληρωμής (προπληρωμή,
εκτεταμένοι όροι πληρωμής,…

Είναι πολύ νωρίς για να
διαπιστωθεί ο όποιος
αντίκτυπος
Μερική βελτίωση

Σημαντική βελτίωση
1

8

5

2

1

Σχήμα 5.33 Σχέση μεταξύ της λήψης κάποιου μέτρου για τον περιορισμό του αντίκτυπου του
COVID-19 και της αποτελεσματικότητας του μέτρου

5.3 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων – σύνθεση με την υπάρχουσα
βιβλιογραφία
Από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να εξαχθούν μία σειρά από παρατηρήσεις αναφορικά
με τις απαντήσεις των εκπροσώπων των 56 εταιρειών των κλάδων της εφοδιαστικής αλυσίδας
και των logistics.
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των εταιρειών φάνηκαν διχασμένοι σε ότι αφορά τις προκλήσεις
(αποδιοργάνωση/ παρακώλυση εφοδιαστικής αλυσίδας, logistics και τομέα παραγωγής μεταποίησης, διατήρηση ρευστότητας/ κεφαλαίου για τη συντήρηση των λειτουργιών, μείωση
κύκλου εργασιών και ζήτησης προϊόντων) που επέφερε στην ομαλή συνέχιση των
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δραστηριοτήτων της εταιρείας ο COVID-19. Πιο συγκεκριμένα η διαφορά ανάμεσα στη
διαφωνία και τη συμφωνία ότι ο COVID-19 επηρέασε την ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων των εταιρειών ήταν οριακή με τη διαφωνία να έχει ένα μικρό μόνο
προβάδισμα. Ο διχασμός αυτός φάνηκε να σχετίστηκε με μεγάλη μάλιστα συνάφεια με τις
υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία και τη δραστηριοποίηση αυτής.
Έτσι σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες η διαφωνία εκφράστηκε κυρίως μεταξύ των
εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφορών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών. Αντίθετα οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης διανομής, υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων logistics και υπηρεσίες πληροφοριακών
συστημάτων logistics είναι αυτές για τις οποίες κυρίως παρατηρήθηκε συμφωνία. Από την
άλλη σε ότι αφορά τη δραστηριοποίηση, η συμφωνία παρατηρήθηκε με αυξανόμενο ρυθμό
καθώς το επίπεδο δραστηριοποίησης προχωρούσε από τις εταιρείες που παρέχουν τις
υπηρεσίες από ένα ελληνικό, σε ένα ευρωπαϊκό και τέλος σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.
Συγκεντρωτικά οι εταιρείες που φαίνεται να αντιμετώπισαν σε μεγαλύτερο βαθμό προκλήσεις
στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19 ήταν αυτές που παρέχουν
υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης - διανομής, υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων logistics
και υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων logistics και αυτές που δραστηριοποιούνται σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική υπόθεση ότι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών
δε θα έχουν ενδεχομένως παρατηρήσει ιδιαίτερες προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19 μοιάζει να επικυρώνεται. Η ίδια υπόθεση βέβαια
επικυρώνεται και για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης και υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών. Η λογική εξήγηση για αυτό είναι το γεγονός ότι εταιρείες που
παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι και οι εταιρείες που στην συντριπτική τους
πλειοψηφία εξυπηρετούν τις βιομηχανίες ειδών ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών
(βλέπε Σχήμα 5.34). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες βιομηχανίες δε σταμάτησαν
επί της ουσίας να λειτουργούν λόγω COVID-19, είναι λογικό και οι εταιρείες που τις
εξυπηρετούν να μην έχουν αντιμετωπίσει συνολικά προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων τους.
Αντίθετα προκλήσεις αντιμετώπισαν οι εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών αποθήκευσης - διανομής, υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων logistics και υπηρεσίες
πληροφοριακών συστημάτων logistics. Για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και
πάλι αναζητήθηκαν οι βιομηχανίες που οι συγκεκριμένες εταιρείες εξυπηρετούν. Εδώ δεν
παρατηρείται όμως ομοιογένεια ως προς τις εξυπηρετούμενες βιομηχανίες (βλέπε Σχήμα 5.34),
αφού οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών α) μεταφορών - αποθήκευσης - διανομής εξυπηρετούν
και πάλι τις βιομηχανίες ειδών ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών, β) σχεδιασμού
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συστημάτων logistics εξυπηρετούν τις βιομηχανίες ειδών ευρείας κατανάλωσης και γ)
πληροφοριακών συστημάτων logistics εξυπηρετούν τις βιομηχανίες καταναλωτικών
ηλεκτρονικών ειδών και εφοδιαστικής - αποθήκευσης - διανομής.
Η μόνη λογική εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών α)
μεταφορών - αποθήκευσης - διανομής οι προκλήσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν στον τομέα
των μεταφορών, αντιμετωπίστηκαν στο τομές της αποθήκευσης και διανομής. β) σχεδιασμού
συστημάτων logistics η πρόκληση να ήταν ότι ενώ η βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης
συνέχισε την κανονική λειτουργία των βασικών δραστηριοτήτων της, ανέστειλε επιπρόσθετες
λειτουργίες, όπως αυτή του σχεδιασμού συστημάτων logistics και γ) πληροφοριακών
συστημάτων logistics οι προκλήσεις να αντιμετωπίστηκαν επειδή οι βιομηχανίες που
εξυπηρετούν δε συνέχισαν να λειτουργούν στο ίδιο επίπεδο που λειτουργούσαν πριν την κρίση
του COVID-19.

Σχέση παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρετούμενων
βιομηχανιών
Σχεδιασμός συστημάτων
logistics
Πληροφοριακά συστήματα
logistics

4
1

Μεταφορές - αποθήκευση διανομή
Μεταφορές

3

2

Βιομηχανία ειδών ευρείας
κατανάλωσης

2

6

2

5

4

Βιομηχανία καταναλωτικών
ηλεκτρονικών ειδών

5
8

Αποθήκευση - διανομή
Αποθήκευση

2

2

Εξυπηρέτηση πελατών

Διανομή

Άλλο

2

Βιομηχανία τεχνολογιών
πληροφοριών και
τηλεπικοινωνίας
Βιομηχανία τροφίμων και
ποτών

1
6

1

Σχήμα 5.34 Σχέση μεταξύ παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρετούμενων βιομηχανιών

Από την άλλη η υπόθεση ότι οι εταιρείες που δε θα παρατηρούσαν προκλήσεις θα ήταν αυτές
που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μοιάζει να απορρίπτεται. Με άλλα λόγια, η
υπόθεση ότι για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, που αποτελούν
και την μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχουσών εταιρειών και λόγω της μικρότερης
ενδεχομένως επίδρασης του COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προκλήσεις θα είναι
λιγότερες από αυτές για την Ελλάδας ή την Ευρώπη απορρίφθηκε. Η εξήγησε εδώ βρίσκεται
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στο γεγονός ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με μία οριακή
πλειοψηφία α) παρέχουν υπηρεσίες πέραν αυτών (υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφορών και
υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών) που παραπάνω εξέφρασαν διαφωνία και β) εξυπηρετούν
βιομηχανίες πέραν των βιομηχανιών ειδών ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών, οι
οποίες και είναι αυτές που, όπως προειπώθηκε, συνέχισαν την κανονική λειτουργία τους παρά
τον COVID-19.
Σε ότι αφορά την επίδραση του COVID-19 στις παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής και
εισαγωγής, οι εκπρόσωποι των εταιρειών και πάλι κατά ένα τρόπο διχάστηκαν. Ειδικότερα
στην πλειοψηφία τους οι εκπρόσωποι των εταιρειών δήλωσαν ότι οι παραγγελίες των
προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19, ενώ ότι οι παραγγελίες των
προϊόντων εισαγωγής μειώθηκαν. Η διαφορά ανάμεσα στα προϊόντα εξαγωγής και εισαγωγής
κρίθηκε ως κάπως αναμενόμενη αν αναλογιστεί κανείς ότι τα προϊόντα εξαγωγής αναφέρονται
στην παγκόσμια αγορά, ενώ τα προϊόντα εισαγωγής αποκλειστικά στην Ελλάδα. Με άλλα
λόγια, ίσως οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής να διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ
COVID-19 σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω του ότι τα προϊόντα εξαγωγής απευθύνονται στην
παγκόσμια αγορά. Το αντίθετο ισχύει για την ελληνική αγορά, που ως σαφέστατα πιο
περιορισμένη, είναι λογικό να έχει επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό, επηρεάζοντας έτσι και
τις παραγγελίες των προϊόντων εισαγωγής.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τα προϊόντα εξαγωγής διαπιστώθηκε μία
σημαντική σχέση μεγάλης μάλιστα συνάφειας με τις παρεχόμενες από τις εταιρείες υπηρεσίες.
Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι οι παραγγελίες των
προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19 είναι κυρίως οι εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες διανομής, υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι οι παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής
ακυρώθηκαν πλήρως είναι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης διανομής.
Σε ότι αφορά την επίδραση του COVID-19 στους χρόνους παράδοσης οι εκπρόσωποι των
εταιρειών και πάλι μοιάζουν διχασμένοι αφού ισομερώς δήλωσαν ότι είτε οι χρόνοι παράδοσης
αυξήθηκαν είτε ότι κυμαίνονται, τουλάχιστον πλέον, σε επίπεδο προ COVID-19. Και πάλι οι
απαντήσεις με μεγάλη μάλιστα συνάφεια έδειξαν επηρεάζονται από τις υπηρεσίες που
παρέχουν οι εταιρείες. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι χρόνοι παράδοσης είτε διατηρήθηκαν είτε επανήλθαν σε επίπεδο προ COVID-19 είναι
κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες σχεδιασμού
συστημάτων logistics. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι οι χρόνοι παράδοσης
αυξήθηκαν είναι οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διανομής και υπηρεσίες
πληροφοριακών συστημάτων logistics.
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Ενδεχομένως και πάλι η αιτία εδώ να είναι το γεγονός ότι εταιρείες παροχής υπηρεσιών
μεταφορών δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των λειτουργιών
τους με αποτέλεσμα οι χρόνοι παράδοσης να έχουν επηρεαστεί μόνο παροδικά. Από την άλλη
ενδεχομένως οι υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων logistics να μην είδαν τους χρόνους
παράδοσής τους να αυξάνονται λόγω του ότι ο όγκος της εργασίας τους μειώθηκε. Η διαφορά
εδώ με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων logistics έγκειται στο
γεγονός ότι παρέχουν υπηρεσίες σε κυρίως σε βιομηχανίες πέραν αυτών που συνέχισαν να
λειτουργούν κανονικά παρά τον COVID-19.
Σε ότι αφορά την επίδραση του COVID-19 στην εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας οι εκπρόσωποι των εταιρειών σε γενικές γραμμές δήλωσαν ότι
κυμαίνεται, τουλάχιστον πλέον, σε επίπεδο προ COVID-19. Εδώ μάλιστα προέκυψε μία
σημαντική σχέση μεγάλης συνάφειας με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών και τα έτη
δραστηριοποίησής τους στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.
Ειδικότερα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας είτε διατηρήθηκε είτε επανήλθε σε επίπεδο προ COVID-19 είναι
κυρίως οι ιδιωτικές εταιρείες και οι εταιρείες με πάνω από 20 έτη δραστηριοποίησης στους
κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι όσο τα έτη
δραστηριοποίησης στους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής
αυξάνονται τόσο αυξάνεται η πεποίθηση ότι η εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας κυμαίνεται, τουλάχιστον πλέον, σε επίπεδο προ COVID-19.
Ίσως εδώ η εξήγηση να είναι ότι οι εταιρείες με περισσότερα έτη δραστηριοποίησης στους
κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής μπορεί να είχαν ήδη την ευκαιρία
να διαχειριστούν άλλες πολύπλοκες επείγουσες καταστάσεις με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα
προετοιμασμένες για την επίδραση του COVID-19. Έτσι σαν αποτέλεσμα να διαπίστωσαν ότι
εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και υπηρεσιών τους επηρεάστηκε μόνο προσωρινά από τον
COVID-19.
Σε ότι αφορά την επίδραση του COVID-19 στο ανθρώπινο δυναμικό οι εκπρόσωποι των
εταιρειών με μία μεγάλη πλειοψηφία δήλωσαν ότι διατήρησαν τον αριθμό των
απασχολούμενών τους. Σημειώνεται ότι αν και εδώ είχε γίνει η υπόθεση ότι ο αριθμός των
εργαζόμενων, που απασχολούνται από την εκάστοτε εταιρεία μπορεί να έχει επιδράσει στην
απόφαση των συμμετεχουσών εταιρειών να διατήρησαν τον αριθμό των απασχολούμενών
τους, κάτι τέτοιο τελικά δεν αποδείχτηκε. Αντίθετα για ακόμη μία φορά σχέση μεγάλης
συνάφειας παρατηρήθηκε με τις παρεχόμενες από τις εταιρείες υπηρεσίες. Ειδικότερα μεταξύ
των εταιρειών που δήλωσαν ότι διατήρησαν τον αριθμό των απασχολούμενων είναι κυρίως οι
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων logistics, υπηρεσίες διανομής
και υπηρεσίες μεταφορών.
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Σε ότι αφορά τέλος την ποσότητα των παραγγελιών οι εκπρόσωποι των εταιρειών εξέφρασαν
κυρίως την πεποίθηση ότι αυξήθηκε ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών, ενώ μειώθηκε
ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής. Ίσως εδώ η αιτία να είναι το γεγονός ότι η αύξηση των
ηλεκτρονικών παραγγελιών να γίνονται κυρίως από πελάτες - ιδιώτες, ενώ οι παραγγελίες
χονδρικής γίνονται από εταιρείες, που διαμορφώνουν τις παραγγελίες χονδρικής ανάλογα με
τη ζήτηση του εκάστοτε προϊόντος. Για ακόμη μία φορά αποδείχτηκε σχέση μεγάλης
συνάφειας με τις παρεχόμενες από τις εταιρείες υπηρεσίες, καθώς και τη δραστηριοποίηση της
εκάστοτε εταιρείας. Ειδικότερα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι οι ηλεκτρονικές
παραγγελίες των προϊόντων αυξήθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών - αποθήκευσης διανομής. Αντίθετα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι οι παραγγελίες των προϊόντων
χονδρικής μειώθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης και
υπηρεσίες διανομής. οι συγκεκριμένες απόψεις είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενες αν
ληφθούν υπόψη τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
μεταφορών και εξυπηρέτησης πελατών. Από την άλλη μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι
οι παραγγελίες των προϊόντων χονδρικής μειώθηκαν είναι κυρίως οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο.
Στην συνέχεια και κατά την εξέταση του αντίκτυπου του COVID-19 ειδικά στα αποθέματα, οι
εκπρόσωποι των εταιρειών εξέφρασαν πλειοψηφικά την άποψη ότι η εταιρεία τους διατήρησε
τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19 ή ότι προσάρμοσε τα αποθέματα (αύξηση και μείωση
αποθεμάτων ανάλογα με τον τύπο προϊόντος) ή ακόμη και ότι τα αύξησε για να καλύψει την
αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων. Και πάλι αποδείχτηκε σχέση μεγάλης συνάφειας
με τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία, καθώς και με τους βιομηχανικούς κλάδους
που εξυπηρετεί. Ειδικότερα μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι διατήρησαν τα αποθέματα
σε επίπεδο προ COVID-19 ή ότι προσάρμοσαν τα αποθέματα (αύξηση και μείωση αποθεμάτων
ανάλογα με τον τύπο προϊόντος), καθώς και ότι αύξησαν τα αποθέματα για να καλύψουν την
αυξημένη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων είναι κυρίως οι εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες διανομής και υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και οι εταιρείες που εξυπηρετούν τη
βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται αναμενόμενες αν
ληφθούν υπόψη τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
μεταφορών και για τη βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης.
Από την άλλη κατά την εξέταση της επίδρασης της αλλαγής στα αποθέματα στην παροχή
υπηρεσιών των εταιρειών οι εκπρόσωποι των εταιρειών εξέφρασαν πλειοψηφικά την άποψη
ότι οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο λόγω ορθής διαχείρισης του
αποθέματος. Σημαντικό ήταν και το ποσοστό που δήλωσε ότι το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε
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λόγω μειωμένου αποθέματος. Σημειώνεται ότι εδώ δε διαφάνηκε να υπάρχει κάποια σχέση με
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών εταιρειών.
Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα μέτρα που πήραν οι συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό τη
μείωση της επίδρασης του COVID-19. Μεταξύ των πολλών δυνατών απαντήσεων, που
μπορούσαν να διαλέξουν οι εκπρόσωποι των εταιρειών, φαίνεται να επικράτησαν μόνο
ορισμένες, αφού οι περισσότερες δεν αποτέλεσαν μέρος των εφαρμοζόμενων μέτρων για τις
συμμετέχουσες εταιρείες. Από αυτές που επιλέχτηκαν, το πλέον δημοφιλές μέτρο φάνηκε να
αποτελεί η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, η επαναδιαπραγμάτευση
συμφωνιών με τους πελάτες και η καθιέρωση ταχέων συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων.
Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό των εταιρειών αποφάσισαν να μην πάρουν κάποιο μέτρο.
Σημειώνεται ότι για τα έστω και περιορισμένα αυτά μέτρα αποδείχτηκε μία σχέση μεγάλη
συνάφειας με α) τη δραστηριοποίηση της εκάστοτε εταιρείας με τις εταιρείες που πήραν μέτρα
να είναι αυτές που δραστηριοποιούνται κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο και β) τους
βιομηχανικούς κλάδους που εξυπηρετεί με τις εταιρείες που πήραν μέτρα να είναι αυτές που
εξυπηρετούν τη βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης.
Το γεγονός ότι οι περισσότερες εταιρείες που πήραν μέτρα δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο
επίπεδο μπορεί να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες
δέχονται μεγαλύτερη επίδραση από την παγκόσμια αγορά με αποτέλεσμα βλέποντας
αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού να παίρνουν μέτρα να αποφασίζουν και οι ίδιες να
ακολουθήσουν την ίδια αυτή τάση. Επιπλέον η λήψη μέτρων από τις συγκεκριμένες εταιρείες
κρίνεται λογική αν ληφθεί υπόψη ότι είναι αυτές που προηγουμένως δήλωσαν μεταξύ άλλων
ότι αντιμετώπισαν σε μεγαλύτερο βαθμό προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων τους λόγω COVID-19. Με άλλα λόγια αφού επλήγησαν σε μεγαλύτερο
βαθμό είναι λογικό να αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κάποια έστω και περιορισμένα
μέτρα.
Το αντίθετο μπορεί να ισχύει εδώ για τις εταιρείες που εξυπηρετούν τη βιομηχανία ειδών
ευρείας κατανάλωσης. Ίσως δηλαδή οι συγκεκριμένες εταιρείες που βάσει όλων παραπάνω
μοιάζουν να έχουν πληγεί λιγότερο από τον COVID-19 να αποφάσισαν να προχωρήσαν σε
μέτρα, λειτουργώντας προληπτικά.
Οι παραπάνω υποθέσεις μοιάζουν να ενισχύονται και από το γεγονός ότι διαπιστώθηκε ότι
μεταξύ των εταιρειών που δήλωσαν ότι πήραν μέτρα είναι κυρίως οι εταιρείες των οποίων οι
παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής είτε διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVI-19 είτε
ακυρώθηκαν πλήρως. Ενδεχομένως δηλαδή οι εταιρείες που δεν διαπίστωσαν μείωση στις
παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής να λειτούργησαν προληπτικά και αυτές που είδαν τις
παραγγελίες των προϊόντων εξαγωγής να ακυρώνονται πλήρως να λειτούργησαν για τον
περιορισμό της επίδρασης του COVI-19. Το ίδιο προληπτικοί ή αντιδραστικοί θεωρήθηκαν
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και οι λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες που επέλεξαν να πάρουν μέτρα απέναντι στον
COVID-19 είναι κυρίως οι εταιρείες που παρατήρησαν αύξηση στις ηλεκτρονικές παραγγελίες
και αυτές των οποίων οι παραγγελίες χονδρικής μειώθηκαν.
Τέλος σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων οι εκπρόσωποι των εταιρειών
δήλωσαν είτε ότι είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ο όποιος αντίκτυπος είτε ότι
παρατήρησαν μία έστω μερική βελτίωση. Υπήρχαν και κάποιοι που δήλωσαν ότι δεν είδαν
καμία βελτίωση, που όμως ήταν κυρίως μεταξύ των εκπροσώπων που δεν πήραν κάποιο μέτρο.
Από την άλλη μεταξύ των εταιρειών που πήραν κάποιο μέτρο διαπιστώθηκε σχέση μεγάλης
συνάφειας με τη λήψη κάποιου συγκεκριμένου μέτρων και της αξιολόγησής τους ως
αποτελεσματικό. Ειδικότερα ως πιο αποτελεσματικό μέτρο αναδείχτηκε το μέτρο της
επαναδιαπραγμάτευσης συμφωνιών με τους πελάτες.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με τις παρατηρήσεις που έγιναν στο
δεύτερο Κεφάλαιο αναφορικά με προηγούμενες έρευνες που εξέτασαν τις επιπτώσεις τόσο
των πολύπλοκων επειγουσών καταστάσεων γενικότερα και του COVID-19 ειδικότερα
μπορούν να εξαχθούν κάποια επιπλέον συμπεράσματα. Ειδικότερα σε αντίθεση με το πόρισμα
των

προηγούμενων

ερευνών

ότι

οι

μεταφορές

συνήθως

περιορίζονται

ή/

και

αναδιαμορφώνονται και ότι η επεξεργασία/ μεταποίηση διαταράσσεται, στην παρούσα έρευνα
οι μεταφορές έδειξαν να μην έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ και ο τομέας
παραγωγής - μεταποίησης δε θεωρήθηκε ότι αποδιοργανώθηκε/ παρακωλύθηκε σε ιδιαίτερο
βαθμό. Ωστόσο σε συμφωνία με τις έρευνες αυτές οι διανομές μοιάζουν να έχουν δεχτεί σε
μεγάλο βαθμό τις συνέπειες του COVID-19, αφού οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες
διανομής είτε αποκλειστικά είτε συνδυαστικά με άλλες υπηρεσίες είναι μεταξύ των εταιρειών
που παρατήρησαν προκλήσεις στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.
Παράλληλα συμφωνία παρατηρήθηκε σε ότι αφορά τις αντιδράσεις απέναντι στην επίδραση
του COVID-19, που όπως στις προηγούμενες έρευνες έτσι και εδώ διαφοροποιούνται μεταξύ
των εταιρειών. Μάλιστα μεταξύ των επιλεγέντων μέτρων παρατηρείται και πάλι μία
συμφωνία, αφού μεταξύ των προηγούμενων ερευνών ξεχωρίζουν μέτρα μεταξύ άλλων, όπως
η αναδιαμόρφωση των σχέσεων με τους προμηθευτές και η εισαγωγή/ υιοθέτηση καινοτόμων
τεχνολογικών λύσεων, μέτρα δηλαδή ανάλογα με αυτά που πήραν η συμμετέχουσες στην
παρούσα έρευνα εταιρείες. Ωστόσο η ποικιλία των μέτρων στην παρούσα έρευνα είναι
σαφέστατη περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή που παρατίθεται σε προηγούμενες έρευνες.
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6
Επίλογος

6.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Στην παρούσα έρευνα ο σκοπός ήταν να διαπιστωθεί η άποψη εκπροσώπων ελληνικών
εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας και εφοδιαστικής για α) την επίδραση που είχε ο COVID19 στην εταιρεία τους, β) την επίδραση του COVID-19 στα αποθέματα και τις αλλαγές που η
επίδραση αυτή έχει επιφέρει στην παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας τους και γ) τα μέτρα
που έχουν πάρει για να περιορίσουν την επίδραση του COVID-19 και την αποτελεσματικότητα
των μέτρων αυτών.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού έλαβε χώρα μία πρωτογενής, ποσοτική έρευνα
ερωτηματολόγιου, στην οποία συμμετείχαν 56 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εφοδιαστικής και που στο σύνολό τους
εδράζονταν στην Αττική.
Συνοψίζοντας τις απαντήσεις των εκπροσώπων των 56 αυτών εταιρειών και τα όσα
εξετάστηκαν στο προηγούμενο κυρίως Κεφάλαιο, μπορεί συγκεντρωτικά να ειπωθεί ότι οι
συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρείες επηρεάστηκαν σε διαφορετικό βαθμό από τον COVID19 είτε σε επίπεδο γενικού αντίκτυπου είτε σε επίπεδο εξειδικευμένα των αποθεμάτων. Το πιο
αποφασιστικό κριτήριο για το αν τελικά ο COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες
ήταν ο τύπος των υπηρεσιών που παρέχουν και οι βιομηχανίες που εξυπηρετούν, αφού
συγκεντρωτικά οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών ή γενικότερα υπηρεσίες που
αναφέρονται στις βιομηχανίες ειδών ευρείας κατανάλωσης και τροφίμων και ποτών φαίνεται
να δέχτηκαν τη μικρότερου επιπέδου επίδραση του COVID-19 από όλες τις υπόλοιπες
εταιρείες.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι είτε επηρεάστηκαν είτε όχι σε μεγάλο βαθμό από τον COVID-19
οι εταιρείες προχώρησαν σε σημαντικό βαθμό είτε σε προληπτικά είτε σε ανασταλτικά έναντι
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του COVID-19. Ωστόσο τα μέτρα που έλαβαν ήταν περιορισμένα σε ποικιλία με το πιο ευρέως
διαδεδομένο να αποτελεί η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και το πιο
αποτελεσματικό η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες.
Ενδεχομένως όμως και καθώς όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη επίδραση του
COVID-19 σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μέχρι και σήμερα (αρχές του 2021) η λήψη
πολλαπλών και πιο ποικίλων μέτρων να κρίνεται πλέον πιο επιτακτική. Ίσως μάλιστα τα μέτρα
πλέον να μην έχουν προληπτική, αλλά αντίθετα κυρίως ανασταλτική δράση με στόχο των
περιορισμό της επίδρασης του COVID-19, μίας επίδρασης που μπορεί να εντάθηκε στους
μήνες που πέρασαν από την εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

6.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Ως προτάσεις για μελλοντική έρευνα προτείνονται τα παρακάτω:

1. Εκ νέου διενέργεια της ίδιας έρευνας σήμερα που το πρόβλημα με το COVID19 έχει παγιωθεί και ενδεχομένως η επίδραση του έχει παγιωθεί και σύγκριση
με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, που εκπονήθηκε ναι μεν όταν ο
COVID-19 ήταν για πρώτη φορά σε έξαρση με αποτέλεσμα ένα γενικό
lockdown στη χώρα (15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2020), αλλά και σε μία
περίοδο που ο COVID-19 θεωρούνταν ακόμη μία παροδική κατάσταση.
2. Εκπόνηση της ίδιας έρευνας συμπεριλαμβάνοντας και άλλες γεωγραφικές
περιοχές της Ελλάδας, ώστε να διαπιστωθεί αν η παράμετρος της τοποθεσίας
της εκάστοτε εταιρείες διαμορφώνει άλλες απόψεις σε ότι αφορά τον αντίκτυπο
του COVID-19.
3. Εκπόνηση αντίστοιχης έρευνας στο πλαίσιο εταιρειών παραγωγής σε
συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους.
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Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

μίας έξαρσης πανδημίας. Δεν αναφέρεται στην επίδραση κάποιας

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση
πανδημίας στην εφοδιαστική

Systems, 36(1), σελ.187-200.
4.

διασποράς μίας πανδημίας με στόχο να βελτιωθεί ο χρόνος απόκρισης

Όχι

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση
μίας έξαρσης πανδημίας. Δεν αναφέρεται στην επίδραση της
συγκεκριμένης πανδημίας στην εφοδιαστική

1.

Kapucu, N., Lawther, W. και Pattison, S., 2007.
Logistics and Staging Areas in Managing Disasters and
Emergencies. Journal of Homeland Security and
Emergency Management, 4(2), σελ.1-19.

2.

Miller, H. και Engemann, K., 2008. A Monte Carlo
simulation model of supply chain risk due to natural
disasters. International Journal of Technology, Policy
and Management, 8(4), σελ.460-480.

3.

Altay, N. και Ramirez, A., 2010. IMPACT OF
DISASTERS ON FIRMS IN DIFFERENT SECTORS:
IMPLICATIONS FOR SUPPLY CHAINS. Journal of

Φυσικά

Supply Chain Management, 46(4), σελ.59-80.

καταστροφικά
φαινόμενα

4.

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Όχι

περιοδικό

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου πρόβλεψης του
Όχι

περιοδικό

framework. International

Journal

of

Production

Economics, 145(2), σελ.613-629.

κινδύνου ενός

φυσικού καταστροφικού φαινόμενου για την

εφοδιαστική αλυσίδα

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Ναι

-

περιοδικό

Kumar, S. και Havey, T., 2013. Before and after disaster
strikes: A relief supply chain decision support

ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν αναφέρεται στην
επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην εφοδιαστική

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες
Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

εφοδιαστικής αλυσίδας για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη
Όχι

περιοδικό

αντιμετώπιση ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν
αναφέρεται στην επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην
εφοδιαστική αλυσίδα

5.

Park, Y., Hong, P. και Roh, J., 2013. Supply chain

Άρθρο δημοσιευμένο

lessons from the catastrophic natural disaster in

σε επιστημονικό

Japan. Business Horizons, 56(1), σελ.75-85.
6.

Najafi, M., Eshghi, K. και De Leeuw, S., 2013. A
dynamic dispatching and routing model to plan/ re-plan
logistics activities in response to an earthquake. OR
Spectrum, 36(2), σελ.323-356.

Ναι

-

περιοδικό
Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό
περιοδικό
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Όχι

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση
ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν αναφέρεται στην
επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην εφοδιαστική

7.

Najafi, M., Eshghi, K. και Dullaert, W., 2013. A multiobjective robust optimization model for logistics
planning

in

the

earthquake

response

phase. Transportation Research Part E: Logistics and

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Όχι

περιοδικό

Matsuo, H., 2015. Implications of the Tohoku
earthquake for Toyota׳s coordination mechanism:
Supply

chain

disruption

of

automotive

semiconductors. International Journal of Production

Αναφέρεται σε επίπεδο μίας και μόνο εταιρείας εφοδιασμού και έτσι

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Όχι

περιοδικό

Vaillancourt, A. and Haavisto, I., 2015. Country

Άρθρο δημοσιευμένο

logistics performance and disaster impact. Disasters,

σε επιστημονικό

40(2), σελ.262-283.
10.

δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ατύχημα που επηρεάζει την
εφοδιαστική αλυσίδα ή την εφοδιαστική στο βαθμό που τις επηρεάζει
ο COVID-19

Economics, 161, σελ.217-227.
9.

ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν αναφέρεται στην
επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην εφοδιαστική

Transportation Review, 49(1), σελ.217-249.
8.

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση

Ναι

-

περιοδικό

Balakrishnan, J., Balakrishnan, S. και Zhang, Z., 2018.
From Hurricane Katrina to Hurricane Harvey: Actions,
Issues, and Lessons Learned in Transportation and
Logistics

Efforts

for

Emergency

Response.

Στο: Transportation Research Board 98th Annual

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Όχι

περιοδικό

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση
ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν αναφέρεται στην
επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην εφοδιαστική

Meeting. σελ.1-7.
11.

Maharjan, R. και Hanaoka, S., 2018. A multi-actor
multi-objective optimization approach for locating
temporary

logistics

hubs

during

disaster

response. Journal of Humanitarian Logistics and Supply

Αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να πάρουν οι εταιρείες

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό
περιοδικό

Chain Management, 8(1), σελ.2-21.

117

Όχι

εφοδιαστικής για να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση
ενός φυσικού καταστροφικού φαινόμενου. Δεν αναφέρεται στην
επίδραση κάποιου φυσικού καταστροφικού στην εφοδιαστική

1.

Natarajarathinam, M., Capar, I. και Narayanan, A.,
2009. Managing supply chains in times of crisis: a

Άρθρο δημοσιευμένο

review of literature and insights. International Journal

σε επιστημονικό

of Physical Distribution & Logistics Management,

περιοδικό

Αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία απλά
Όχι

Blome, C. και Schoenherr, T., 2011. Supply chain risk
management in financial crises-A multiple case-study
approach. International

Οικονομικές
κρίσεις

Journal

of

Production

Economics, 134(1), σελ.43-57.
3.

Folinas, D. και Aidonis, D., 2012. The effects of
economic crisis to logistics outsourcing. International
Journal of Business Science & Applied Management,
7(3), σελ.56-68.

4.

Folinas, D., Tsolakis, N. και Aidonis, D., 2018. Logistics
Services Sector and Economic Recession in Greece:
Challenges and Opportunities. Logistics, 2(3), σελ.5767.

1.

Dobie, K., Glisson, L. και Grant, J., 2000. Terrorism and
the global supply chain: where are your weak
links? Journal of Transportation Management, 12(1),

Τρομοκρατικά
χτυπήματα

σελ.57-66.
2.

πολύπλοκης

επείγουσας

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Ναι

-

Ναι

-

Ναι

-

Ναι

-

Ναι

-

περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό
περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό
περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό
περιοδικό

Sheffi, Y., 2001. Supply chain management under the

Άρθρο δημοσιευμένο

threat of international terrorism. The International

σε επιστημονικό

Journal of Logistics Management, 12(2), σελ.1-11.

οποιασδήποτε

εφοδιαστικής αλυσίδας

39(7), σελ.535-573.
2.

παρατίθενται άρθρα που πραγματεύονται τη σχέση μεταξύ μίας

περιοδικό
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κατάστασης

και

της

3.

Sheffi, Y., Rice, J., Fleck, J. και Caniato, F., 2003.
SUPPLY

CHAIN

RESPONSE

TO

GLOBAL

TERRORISM: A SITUATION SCAN. Στο: EurOMAPOMS Conference. σελ.1-10.
4.

Άρθρο δημοσιευμένο
σε επιστημονικό

Όχι

συνέδριο

παρατίθενται άρθρα που πραγματεύονται τη σχέση μεταξύ ενός
τρομοκρατικού χτυπήματος και της εφοδιαστικής αλυσίδας

Manning, L., Baines, R. και Chadd, S., 2005. Deliberate

Άρθρο δημοσιευμένο

contamination of the food supply chain. British Food

σε επιστημονικό

Journal, 107(4), σελ.225-245.

Αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία απλά

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου πρόβλεψης των
Όχι

περιοδικό

επιπτώσεων ενός τρομοκρατικού χτυπήματος στην επίδοση της
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας

Πίνακας 8.2: Λόγοι συμπερίληψης ή όχι εργασιών σχετιζόμενων με την επίδραση του COVID-19 στις εταιρείες supply chain και logistics
Εργασία
1.

2.

Aday, S. και Aday, M., 2020. Impact of COVID-19 on the food supply

Άρθρο δημοσιευμένο σε

chain. Food Quality and Safety, σελ.1-35.

επιστημονικό περιοδικό

Συμπερίληψη

Ναι

Αναφέρεται στο ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ότι αφορά το ΑΕΠ

Έγγραφο εργασίας

Όχι

διαφορετικών χωρών εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Δεν

No. 27224. National Bureau of Economic Research.

αναφέρεται στην επίδραση του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα

Grida, M., Mohamed, R. και Zaied, A., 2020. Evaluate the impact of

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου πρόβλεψης των

COVID-19 prevention policies on supply chain aspects under

Άρθρο δημοσιευμένο σε

uncertainty. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives,

επιστημονικό περιοδικό

Όχι

8, σελ.1-21.
4.

Λόγος μη συμπερίληψης στην έρευνα

στην έρευνα

Bonadio, B., Huo, Z., Levchenko, A. και Pandalai-Naya, N.,
2020. Global Supply Chains In The Pandemic. NBER Working Paper

3.

Τύπος εργασίας

Golan, M., Jernegan, L. και Linkov, I., 2020. Trends and applications
of resilience analytics in supply chain modeling: systematic literature

επιπτώσεων κρατικών προληπτικών μέτρων σε διάφορους κλάδους της
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς ωστόσο να αναπτύσσονται με
λεπτομέρεια οι επιπτώσεις αυτές

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό
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Αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία απλά παρατίθενται
Όχι

άρθρα που πραγματεύονται μοντέλα ευελιξίας της εφοδιαστικής
αλυσίδας

review in the context of the COVID-19 pandemic. Environment
Systems and Decisions, 40(2), σελ.222-243.
5.

Hilmola, O., Lähdeaho, O., Henttu, V. και Hilletofth, P., 2020.
COVID-19 Pandemic: Early Implications for North European
Manufacturing and Logistics. Sustainability, 12(20), σελ.1-13.

6.

Hobbs, J., 2020. Food supply chains during the COVID‐19
pandemic. Canadian Journal of Agricultural Economics, 68(2),
σελ.171-176.

7.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Ναι

-

Ναι

-

Ναι

-

Ikegwuru, M. και Horsfall, H., 2020. THE IMPACT OF COVID-19
PANDEMIC ON LOGISTICS PRACTICES OF CLEARING AND

Άρθρο δημοσιευμένο σε

FORWARDING COMPANIES. Journal of International Conference

επιστημονικό περιοδικό

Series, 1(6), σελ.314-324.
8.

Ivanov, D., 2020 α). Viable supply chain model: integrating agility,
resilience and sustainability perspectives—lessons from and thinking

Άρθρο δημοσιευμένο σε

beyond the COVID-19 pandemic. Annals of Operations Research,

επιστημονικό περιοδικό

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου των πολλαπλασιαστικών
Όχι

λεπτομερής αναφορά στις επιπτώσεις

σελ.1-21.
9.

Ivanov, D., 2020 β). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on
global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus

Άρθρο δημοσιευμένο σε

outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. Transportation Research

επιστημονικό περιοδικό

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου πρόβλεψης των
Όχι

Ivanov, D. και Das, A., 2020. Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV2) and supply chain resilience: a research note. International Journal
of Integrated Supply Management, 13(1), σελ.90-102.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

120

επιπτώσεων του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς να γίνεται
λεπτομερής αναφορά στις επιπτώσεις

Part E: Logistics and Transportation Review, 136, σελ.1-14.
10.

επιπτώσεων του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς να γίνεται

Όχι

Αποτελεί ένα άρθρο ανάπτυξης ενός μοντέλου βιώσιμης εφοδιαστικής
αλυσίδας

11.

Kumar, R. και Mishra, R., 2020. COVID-19 Global Pandemic: Impact
on Management of Supply Chain. International Journal of Emerging
Technology and Advanced Engineering, 10(4), σελ. 132-139.

12.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Ναι

-

Ναι

-

Loske, D., 2020. The impact of COVID-19 on transport volume and
freight capacity dynamics: An empirical analysis in German food retail

Άρθρο δημοσιευμένο σε

logistics. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 6,

επιστημονικό περιοδικό

σελ.1-24.
13.

Loučanová, E. και Olšiaková, M., 2020. LOGISTICS, ECOINNOVATIONS AND PANDEMIC. Acta logistica, 7(3), σελ.187193.

14.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Αναφέρεται στο ρόλο της εφοδιαστικής σε ότι αφορά το ΑΕΠ της
Όχι

επίδραση του COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα

Majumdar, A., Shaw, M. και Sinha, S., 2020. COVID-19 debunks the
myth of socially sustainable supply chain: A case of the clothing

Άρθρο δημοσιευμένο σε

industry in South Asian countries. Sustainable Production and

επιστημονικό περιοδικό

Αναφέρεται στην ανάδειξη από τον COVID-19 των προβλημάτων που
Όχι

Min, S., Zhang, X. και Li, G., 2020. A snapshot of food supply chain
in Wuhan under the COVID-19 pandemic. China Agricultural
Economic Review, 12(4), σελ.689-704.

16.

Mollenkopf, D., Ozanne, L. και Stolze, H., 2020. A transformative
supply chain response to COVID-19. Journal of Service Management,
σελ.1-13.

17.

Rizou, M., Galanakis, I., Aldawoud, T. και Galanakis, C., 2020. Safety
of foods, food supply chain and environment within the COVID-19
pandemic. Trends in Food Science & Technology, 102, σελ.293-299.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό
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ήδη παρουσιάζει το ανθρώπινο δυναμικό της εφοδιαστικής αλυσίδας του
κλάδου της βιομηχανίας ένδυσης στις χώρες της νότιας Ασίας

Consumption, 24, σελ.150-155.
15.

Σλοβακίας εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Δεν αναφέρεται στην

Ναι

-

Ναι

-

Όχι

Αναφέρεται σς τρόπους ανίχνευσης της μετάδοσης του COVID-19 μέσω
της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων

18.

Seethamsetty, S., 2020. Impact of COVID-19 on Trade and
International Logistics. Journal of Information and Computational
Science, 13(5), σελ.23-30.

19.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Ναι

-

Ναι

-

Sharma, M., Luthra, S., Joshi, S. και Kumar, A., 2020. Developing a
framework for enhancing survivability of sustainable supply chains

Άρθρο δημοσιευμένο σε

during and post-COVID-19 pandemic. International Journal of

επιστημονικό περιοδικό

Logistics Research and Applications, σελ.1-21.
20.

Shin, W., Tan, T., Christopher, S., Yew, W. and Lieo, D., 2020.
ISSUES ON THE LOGISTICS CHALLENGES IN THE PANDEMIC
PERIOD. Journal of critical reviews, 7(8), σελ.776-780.

21.

Singh, S., Kumar, R., Panchal, R. και Tiwari, M., 2020. Impact of
COVID-19 on logistics systems and disruptions in food supply
chain. International Journal of Production Research, σελ.1-16.

22.

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Άρθρο δημοσιευμένο σε
επιστημονικό περιοδικό

Αναφέρεται στα μέτρα των κυβερνήσεων σε ότι αφορά τις μεταφορές εν
Όχι

μέσω της πανδημίας του COVID-19. Δεν αναφέρεται στην επίδραση του
COVID-19 στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ναι

-

Zhu, G., Chou, M. και Tsai, C., 2020. Lessons Learned from the
COVID-19 Pandemic Exposing the Shortcomings of Current Supply

Άρθρο δημοσιευμένο σε

Chain Operations: A Long-Term Prescriptive Offering. Sustainability,

επιστημονικό περιοδικό

12(14), σελ.1-19.
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Όχι

Αναφέρεται στην ανάδειξη από τον COVID-19 των προβλημάτων που
ήδη παρουσιάζει η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

9
Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για την κάλυψη του σκοπού της διπλωματικής εργασίας με
τίτλο "Ανάλυση supply chain management σε περίπλοκες επείγουσες καταστάσεις και
ειδικότερα ως συνέπεια του COVID-19". Η συγκεκριμένη διπλωματική εκπονείται στα πλαίσια
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία" του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο χρόνος εκτίμησης για την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου είναι 5 με 10 λεπτά.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν σε κάθε περίπτωση εμπιστευτικές και ανώνυμες, ενώ η
συμμετοχή σας είναι καθαρά εθελοντική. Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της διπλωματικής εργασίας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!!
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Α. Γενικές ερωτήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics:
1. Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ως αυτοτελές προϊόν προς τους πελάτες της ή
εξατομικευμένες εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας ως προς την δικιά της
παραγωγή (δυνατότητα επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Εξυπηρέτηση πελατών
Διαδικασία προμηθειών
Παραγγελίες
Διαχείριση αποθεμάτων
Συσκευασία
Διαχείριση επιστροφών
Μεταφορές
Αποθήκευση
Διανομή
Έλεγχος και ανεφοδιασμός
Πληροφοριακά συστήματα logistics
Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
Σχεδιασμός συστημάτων logistics
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρείας:
Ξένη ιδιοκτησία
Κοινοπραξία
Κρατική ιδιοκτησία
Ιδιωτική εταιρεία

3. Έτη δραστηριοποίησης της εταιρείας σας στη βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας
και logistics:
0-5 έτη
6-10 έτη
11-15 έτη
16-20 έτη
Πάνω από 20 έτη
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4. Δραστηριοποίηση της εταιρείας:
Σε τοπικό επίπεδο
Σε περιφερειακό επίπεδο
Σε εθνικό επίπεδο
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Σε παγκόσμιο επίπεδο

5. Αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται από την εταιρεία:
1-10
11 με 50
51 με 100
Περισσότεροι από 100

6. Κύριος/ κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι τους οποίους εξυπηρετεί η εταιρεία
(δυνατότητα επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Αυτοκινητοβιομηχανία
Βιομηχανία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Βιομηχανία τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνίας
Βιομηχανία χημικών
Βιομηχανία ειδών ευρείας κατανάλωσης
Φαρμακοβιομηχανία
Βιομηχανία παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης αγροτικών
προϊόντων
Βιομηχανία παραγωγής, μεταποίησης και κατανάλωσης κτηνοτροφικών
προϊόντων
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

125

Β. Ερωτήσεις αναφορικά με τον γενικό αντίκτυπο του COVID-19:
7. Σε ποιο βαθμό αντιμετώπισε η εταιρεία τις παρακάτω προκλήσεις στην ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της λόγω COVID-19:
Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ

Ούτε
συμφωνώ,
ούτε
διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Αποδιοργάνωση/ παρακώλυση
εφοδιαστικής αλυσίδας
Αποδιοργάνωση/ παρακώλυση logistics
Αποδιοργάνωση/ παρακώλυση του τομέα
παραγωγής - μεταποίησης
Διατήρηση ρευστότητας/ κεφαλαίου για
τη συντήρηση των λειτουργιών
Μείωση κύκλου εργασιών
Μείωση ζήτησης προϊόντων

8. Πώς επηρέασε ο COVID-19 τις παραγγελιές προϊόντων εξαγωγής (δυνατότητα
επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής ακυρώθηκαν πλήρως
Οι παραγγελίες προϊόντων εξαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ
COVID-19
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

9. Πώς επηρέασε ο COVID-19 τις παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής (δυνατότητα
επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Οι παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής ακυρώθηκαν πλήρως
Οι παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής μειώθηκαν (μείωση όγκου
παραγγελιών)
Οι παραγγελίες προϊόντων εισαγωγής διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ
COVID-19
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

10. Πώς επηρέασε ο COVID-19 τους χρόνους παράδοσης (δυνατότητα επιλογής
περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν
Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν σε επίπεδο προ COVID-19
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Οι χρόνοι παράδοσης επανήλθαν σε επίπεδο προ COVID-19
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

11. Πώς επηρέασε ο COVID-19 την εγχώρια δυναμικότητα παραγωγής και
υπηρεσιών της εταιρείας (δυνατότητα επιλογής περισσότερων των μίας
απαντήσεων):
Η εγχώρια παραγωγή μειώθηκε σε δυναμικότητα
Η εγχώρια παραγωγή διατήρησε τη δυναμικότητα σε επίπεδο προ
COVID-19
Η εγχώρια παραγωγή επανήλθε στη δυναμικότητα που είχε
προ COVID-19
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

12. Πώς επηρέασε ο COVID-19 το ανθρώπινο δυναμικό (δυνατότητα επιλογής
περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Η εταιρεία μείωσε τον αριθμό των απασχολούμενων
Η εταιρεία διατήρησε τον αριθμό των απασχολούμενων
Η εταιρεία ανέβαλε νέες προσλήψεις
Η εταιρεία προχώρησε σε πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας
Η εταιρεία προχώρησε στην τηλεργασία
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

13. Πώς επηρέασε ο COVID-19 την ποσότητα των παραγγελιών (δυνατότητα
επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών αυξήθηκε
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών διατηρήθηκε σε επίπεδο
προ COVID-19
Ο αριθμός των ηλεκτρονικών παραγγελιών επανήλθε σε επίπεδο
προ COVID-19
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής μειώθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών χονδρικής διατηρήθηκε σε επίπεδο
προ COVID-19
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Ο αριθμός των παραγγελιών λιανικής αυξήθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών λιανικής μειώθηκε
Ο αριθμός των παραγγελιών λιανικής διατηρήθηκε σε επίπεδο
προ COVID-19
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

Β1. Ερωτήσεις αναφορικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στα αποθέματα:
14. Πώς επηρέασε ο COVID-19 τα αποθέματα (δυνατότητα επιλογής περισσότερων
των μίας απαντήσεων):
Η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για να καλύψει την αυξημένη
ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων
Η εταιρεία μείωσε τα αποθέματα λόγω μειωμένης ζήτησης σε
συγκεκριμένα προϊόντα
Η εταιρεία διατήρησε τα αποθέματα σε επίπεδο προ COVID-19
Η εταιρεία προσάρμοσε τα αποθέματα (αύξηση και μείωση αποθεμάτων
ανάλογα με τον τύπο προϊόντος)
Η εταιρεία αύξησε τα αποθέματα για την περίπτωση ενός καινούργιου
lockdown
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

15. Πώς επηρέασε η αλλαγή στα αποθέματα την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας
(δυνατότητα επιλογής περισσότερων των μίας απαντήσεων):
Οι χρόνοι παράδοσης μειώθηκαν λόγω αυξημένου αποθέματος
Οι χρόνοι παράδοσης αυξήθηκαν λόγω μειωμένου αποθέματος
Οι χρόνοι παράδοσης διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο λόγω ορθής διαχείρισης
του αποθέματος
Το κόστος μεταφοράς μειώθηκε λόγω αυξημένου αποθέματος
Το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε λόγω μειωμένου αποθέματος
Αυξήθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα
(μάσκες, γάντια κ.λπ.) λόγω μεγάλης ζήτησης απαιτούσαν απόθεμα
Μειώθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες των οποίων τα προϊόντα
(ηλεκτρονικά είδη, ρούχα κ.λπ.) λόγω μικρής ζήτησης δεν απαιτούσαν
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απόθεμα
Μειώθηκαν οι συνεργασίες με βιομηχανίες ευπαθών προϊόντων, που δεν
μπορούν να διατηρηθούν για μέρες σε απόθεμα
Η εταιρεία προχώρησε σε τεχνικές βελτιωμένης διαχείρισης των
αποθεμάτων
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

Γ. Ερωτήσεις αναφορικά με την παροχή συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό τη μείωση της
επίδρασης του COVID-19:
16. Ποια από τα παρακάτω μέτρα έλαβε η εταιρεία με σκοπό τη μείωση της
επίδρασης του COVID-19 στην ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της
εταιρείας:
Εντοπισμός και πιστοποίηση εναλλακτικών προμηθευτών
Αγορά τελικών εξαρτημάτων και αγαθών από εναλλακτικούς παραγωγούς
Προσδιορισμός και πιστοποίηση επί συμβολαίου παραγωγών και κατασκευαστών
Μετατόπιση εξαρτημάτων και πρώτων υλών από άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας
Εντοπισμός και πιστοποίηση εναλλακτικών συνεργατών υλικοτεχνικής υποστήριξης
Καθιέρωση ταχέων συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων
Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών αποθήκευσης και αποστολής
Εκπτώσεις τιμολόγησης
Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τους πελάτες
Κίνητρα πωλήσεων για τους πελάτες
Μείωση της παραγωγής στο εργοστάσιο
Ενοποίηση εργοστασίων
Διακοπή σειρών προϊόντων
Εναλλακτικές στρατηγικές πληρωμής (προπληρωμή, εκτεταμένοι όροι
πληρωμής, επαναδιαπραγματευόμενοι όροι προμηθευτή κ.λπ.)
Έρευνα αγοράς του δυναμικού ανάπτυξης (νέες αγορές κ.λπ.)
Πρόσληψη νέων ή προσωρινών υπαλλήλων
Πρόσληψη προσωρινών στελεχών
Μεταφορά στελεχών από άλλες τοποθεσίες
Εκπαίδευση υπαλλήλων και ηγεσίας
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Ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
Αναδιάρθρωση της εταιρείας
Κανένα μέτρο
Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε:………………………………………………...

17. Τι αντίκτυπο είχαν τα μέτρα αυτά στη μείωση της επίδρασης του COVID-19 στην
ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας;
Μερική βελτίωση
Σημαντική βελτίωση
Είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί ο όποιος αντίκτυπος
Καμία βελτίωση
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